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ـ

  مقدمة في تشغيل الوحدات الغازية

  

  

 غرفة الحريق

 التربينة الكباس

 

 V94.3A2الدورة األساسية للتربينة الغازية 

الوحدة الغازية تستخدم خليط من الوقود والهواء المضغوط لحرقها حيث تمر الغازات الساخنة الناتجة عن 

إلي طاقة ميكانيكية تحويل الطاقة الحرارية المختزنة في الغازات اإلحتراق إلي التربينة التي يتم من خاللها 

  ) دوران (

   )بريتون(الدورة األساسية للتربينة الغازية تسمي بدورة  -

 الهواء الرئيسي للوحدة الذي يقوم برفع الضغط آباسحيث يمر الهواء الجوي من خالل فالتر الهواء إلي 

  ) ٢(عند النقطة  بار ١٧الجوي إلي حوالي 

سواء الوقود الغازي أو الوقود تي يتم بها خلط الهواء بالوقود يوجه الهواء المضغوط إلي غرفة اإلحتراق ال

السائل حيث يتم إشعال الخليط وينتج غازات ساخنة تمر عبر التربينة الغازية وتكون درجة حرارة الغازات 

  )٣(عند النقطة  درجة مئوية ١٢٣٠في الدخول إلي التربينة حوالي 

ـــــــــــــــ  ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـ  Reda Abo El-Nagaـ
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ـ
تعمل علي دوران عمود التربينة تزنة بالغازات إلي طاقة ميكانيكيةتقوم التربينة بتحويل الطاقة الحرارية المخ

الضغط الجوي أو أآبر منه بقليل حيث تمر الغازات ) تقريبا ( وينخفض ضغط الغازات إلي والكباس معا 

وبدوران ) ٤( عند النقطة  درجة مئوية ٥٨٢من مخرج التربينة عبر المدخنة إلي الجو بدرجة حرارة حوالي 

إلنتاج الطاقة الكهربية وفي نفس الوقت يتم  المولد الكهربي للوحدة الغازية ربينة يتم دوران عمودعمود الت

  دوران عمود آباس الهواء الرئيسي ذاتيا بالطاقة الميكانيكية 
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 Lube oil زيت التزييت
  الوظيفة

اس     وآرسي  MBD 12يعتبر نظام زيت التزييت من أهم األنظمة حيث يمد الزيت الي آل من آرسي الكب

   MKD11,MKD12وبالمثل الي آراسي المولد MBD11التربينة 

  
  -:فوائد زيت التزييت 

 لي تقليل اإلحتكاك تعويم العمود عن طريق تكوين فيلم من الزيت بين العمود والكرسي وبالتا .١

  يعمل علي ازالة الحرارة من داخلة Bearingمرور الزيت داخل  .٢
ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـ  Reda Abo El-Nagaـ
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 يعمل علي ازالة اي شوائب او اجسام غريبة تتكون داخل الزيت وذلك عن طريق الفلترة .٣

  مكونات دائرة زيت التزييت

 -:تانك الزيت  .١
        Drainالتانك علي ووظيفتة يجمع الزيت الراجع من الكراسي واعداده الي الكراسي ويحتوي 

MBV10AA401  لتصفية التانك ويتم قياس منسوب التانك عن طريق زجاجة بيان

MBV10CL501  يتم مراقبتها عن طريق Level Monitor) MBV10CL001 ( في حالة

يتم اعطاء انذار أيضا في  MBV10CL001-S01<minانخفاض المنسوب عن القيمة المحددة 

 أما اذا زاد استمر MBV10cL001-S03>max القيمة المحددة له حالة زيادة المنسوب عن

 للتربينة وال يتم اعادة تشغيلها إال إذا انخفض منسوب الزيت  TRIPالمنسوب في الزيادة يتم عمل  

وهذا غالبا ما يحدث اذا حدث تسريب للماء داخل مبرد الزيت وبالتالي دخول الماء إلي التانك مما 

وهذا غير موجود عندنا نظرا ألن ضغط الماء الداخل إلي مبرد الزيت به يعمل علي رفع منسوب 

  الزيت أقل من ضغط الزيت

للتربينة ويتم غلق آال من  TRIPفي حالة انخفاض منسوب الزيت نتيجة مثال للتسرب يتم عمل 

  .  طلمبة الزيت الرئيسية والمساعدة ثم تعمل طلمبة الطوارئ

بة الزيت الرئيسية والمساعدة وطلمبة الرفع وتعمل طلمبة في حالة حدوث حريق يتم غلق طلم

  للتربينة shutdown الطوارئ فقط حيث أن سعتها صغيرة وبذلك يتم عمل 

  فاصل بخار الزيت  .٢
ت     ار الزي ل بخ ن فاص ين م ي اثن ت عل ت التزيي ام زي وي نظ يحت

MBV50AN001,MBV50AN002            ي مروحتين يق وي عل ان   يتم تثبيتهم أعلي التانك وهو يحت وم

بفصل الزيت من التانك وفي نفس الوقت يتم عمل انخفاض للضغط الجوي داخل التانك وفي مواسير                      

  الراجع من زيت التزييت 

ير    ت داخل مواس اض ضغط الزي إن انخف ت ف وءة بالزي ون ممل ة ألن خطوط راجع الزيت ال تك نتيج

ار      ت أو بخ ع الزي اس يمن ة والكب د والتربين ي المول ل آراس ع وداخ الل   الراج سرب خ ن الت ت م  الزي

   CaseوShaftالفتحات الضيقة بين 

   ويستمر العمل Alarmفي حالة توقف واحد من الفاصلين يتم اعطاء 

ي فاصل الزيت          رارة ال تم ام راوح ي ق الم ك MBV50AT001بخار الزيت المنفصل عن طري  وذل

  لمنع اي تسرب الي الوسط المحيط 
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وع   دم الرج ي ع ك   MBV50AA201,MBV50AA202بلف ي تان وي ال واء الج ول اله ان دخ يمنع

  الزيت في حالة عدم عمل أحد المراوح 

  طلمبات زيت التزييت  .٣
ي الكراسي                   داد الزيت إل وب الم ي الضغط المطل توجد مجموعة طلمبات لرفع ضغط زيت التزييت ال

  وهي

A- طلمبة الزيت الرئيسيةMBV21AP001   

وب في حا      داد الكراسي بالزيت المطل ة ومواصفاتها     ووظيفتها ام ة الظروف العادي - 3PH( ل

AC-380 V- 40 KW ( بار ٦وضغط الطرد لها   

B- طلمبة الزيت المساعدة MBV21AP002   

سية  ومواصفاتها            ووظيفتها امداد الكراسي بالزيت المطلوب في حالة توقف طلمبة الزيت الرئي

 )3PH -AC-380 V- 40 KW ( بار ٦وضغط الطرد لها   

C-طوارئ  طلمبة زيت الMBV21AP003   
وضغط  )  DC DRIVE -12KW-220V( ومواصفاتها  DC MOTORوهي تعمل ب   

   بار ٢٫٥الطرد لها 

  وهؤالء الثالثة من النوع الرأسي مرحلة واحدة

D-  طلمبة رفع العمود MBV30AP001   

 ووظيفتها رفع العمود في بداية التشغيل حيث ال يستطيع زيت التزييت أن يكون فيلم من الزيت                 

    Vane Pump بار ونوع هذه الطلمبة ١٦٠حول العمود حيث تقوم بضغط الزيت الي حوالي 

  

 مبرد زيت التزييت  .٤
م                         يوجد   ا يوجد بلف تحك داد الزيت للكراسي آم رد زيت التزييت في خط ام  MBV24AA151مب

ارة خالل                               ة الزيت الم تحكم في آمي ق ال ك عن طري تحكم في درجة حرارة زيت التزييت وذل  وهو ي

  .وهذا البلف يتغير طبقا لتغير درجة حرارة زيت التزييت  BY PASSال

ين  دد اثن د ع ن ال  ORIFICEيوج ل م ي آ ي  خط ا BY PASS ف رد وهم ط المب  وخ

MBV22AA281,MBV24AA281            ة  وهما يعمالن علي الحفاظ علي آمية الزيت المناسبة لعملي

  تزييت الكراسي 
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 فلتر زيت التزييت  .٥
ت التزي  د زي د تبري ر     بع ي فلت ت عل رور الزي تم م ت ي ة التزيي بة لعملي رارة المناس ة الح ي درج ت ال ي

MBV25AT001  أو فلتMBV25AT002 ويتم مراقبة انخفاض الضغط خالل الفلتر عن طريق 

Deferential Pressure Switch  MBV25CP001   

ر       تم التغيي ذار وي اء ان تم اعط ه ي سموح ب د الم ن الح ت ع اض ضغط الزي ة انخف ي حال ر ف ي الفلت عل

    MBV25AA251اإلحتياطي عن طريق البلف رقم 

ك          MBV25AA201يوجد بلف عدم راجع  ة الطوارئ وذل ل ضخ طلمب  في خط زيت التزييت وقب

  .حتي ال يسير الزيت في الحالة العكسية في حالة تشغيل طلمبة الطوارئ

 مراقبة ضغط زيت التزييت  .٦
سي      ت الرئي ت التزيي ة زي غط طلمب ة ض تم مراقب ق   ي ن طري ساعدة ع   Pressure Switchة والم

MBV21CP001   ين ق اثن ا   Pressure Switch آما يتم مراقبة زيت تزييت الكراسي عن طري  هم

MBV26CP002,MBV26CP003 و Pressure Transducer    هوMBV26CP101   مع 

م  Pressure Switchمالحظة أن   ة الطوارئ في         MBV26CP003 رق شغيل طلمب ي ت يعمل عل

   I&Cة حدوث انهيار لل حال

    MBV26CP501 هو  Pressure Gaugeيتم معرفة مقاس الضغط عن طريق 

طلمبة الزيت المساعدة يتم تشغيلها فورا وبدون تأخير في حالة حدوث انخفاض في ضغط الزيت عن                   

  )  بار٤٫٥(القيمة المحددة له 

سوب الزيت     دنخفاض من ار ١(طلمبة الطوارئ تعمل فورا عن تم ع )  ب ة     TRIPمل  ي ة في حال  للتربين

  حدوث اشارتين علي األقل من ثالث اشارات وهم 

   MBV21CP001 بار ٤٫٥انخفاض ضغط الزيت عن القيمة المحددة وهي -١

ة   Pressure Transducer  MBV26CP101انخفاض زيت الكراسي المقاس بواسطة -٢  عن قيم

   ثواني٣ بار لمدة تزيد علي ١٫٥محددة 

اس بواسطة    انخفاض زيت ا  -٣ نخفض عن   Pressure Switch  MBV 26CP002لتزييت المق  ي

   ثواني ٣ بار لمدة تزيد عن ١٫١القيمة المحددة لة وهي 
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  مراقبة درجة حرارة زيت الكراسي  .٧
ادة    MBV26CT101 رقم Temp Transducerتتم مراقبة درجة الحرارة عن طريق  ة زي  في حال

رد     درجة حرارة زيت التزييت عن القيمة ال     محددة يعطي انذار بارتفاع درجة حرارة الزيت ويعمل مب

  الزيت 

  خطوط الزيت من وإلي الكراسي  .٨
ق        ن طري ي ع ي الكراس ر إل ت يم ت التزيي ي   Orificeزي امهم ه أرق

MBV26BP011,MBV26BP012,MBV26BP013,MBV26BP014,MBV26BP015 

   خطوط الراجع ويتم رجوع الزيت بعد تزييت الكراسي الي تانك الزيت من خالل

ادات                   سبب اجه يتم قياس درجة حرارة معدن الكراسي مباشرة وذلك لمنع ارتفاع درجة الحرارة التي ت

  حرارية للكراسي 

  تسخين زيت التزييت أثناء التوقف  .٩
ق       ن طري ك ع ل التان ت داخ رارة الزي ة ح اس درج تم قي و  Resistance Thermometerي  وه

MBV10CT101  ويتم عرض القيمة أيضا LOC  عن طريق MBV10CT501    

ة انخفاض  ي حال ساعدة ف سية والم ة الزيت الرئي شغيل آال من طلمب ق ت سخين الزيت عن طري تم ت ي

ي                ١٥درجة الحرارة داخل التانك عن       د وصول درجة الحرارة ال  ٢٠ درجة ويتم ايقاف الطلمبتين عن

  درجة 

ضا      تشغيل طلمبتي الزيت الرئيسية والمساعدة يعمالن علي ارتفاع        ا يعمالن أي  درجة حرارة التانك آم

  علي ارتفاع درجة حرارة الكراسي وخطوط الزيت ومن مميزات هذه الطريقة 

o التتطلب أي أجهزة إضافية للتسخين  

o  يتم التأآد من أن الطلمبتين تعمالن 

  درجات اليتم تشغيل التربينة ١٠في حالة انخفاض درجة حرارة زيت التزييت عن 

  تعويم العمود .١٠
تم                          عند   ذلك ي ود ول يلم من الزيت حول العم ستطيع زيت التزييت أن يكون ف السرعات المنخفضة ال ي

ود    ويم العم ك لتع ود وذل ع العم ة رف شغيل طلمب ي  MBV30AP001ت ت ال ضغط الزي وم ب ث تق  حي

 يعمل علي MBV30AA191 ويوجد بلف أمان Vane Pump بار  ونوع هذه الطلمبة ١٦٠حوالي 

ر                  الحفاظ علي الضغط إلي    ا يوجد فلت ه في الخط آم ي     MBV30AT001 الحد المسموح ب  يعمل عل
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ر               ة   MBV30CP001تنظيف زيت الطلمبة آما يوجد أيضا مقياس فرق الضغط قبل وبعد الفلت  لمعرف

  هل الفلتر يحتاج إلي تغيير أم ال

ضغط    رول لل دبلف آنت د        MBV31AA151يوج ي الح ة إل غط الطلمب ل ض وم بتقلي ه يق  ووظيفت

  ما يوجد موزع للطلمبة وذلك لتوزيع الزيت إلي آراسي آال الكباس والتربينة والمولد المطلوب آ

ع           ة الرف ا تنظيم   MBV31AA281,MBV31AA282يوجد بلفي آنترول في خط طلمب  ووظيفتهم

ا يوجد بلفي عدم رجوع           ي آل آرسي آم   MBV31AA201,MBV31AA202 آمية الزيت إل

  توقف الطلمبة يعمالن علي منع رجوع الزيت في حالة 

   لفة في الدقيقة ٥٠٠تعمل طلمبة الرفع أوتوماتيكيا في حالة أن تكون سرعة التربينة أقل من 

 لدورات البطيئةا .١١

ذا ١٤٠ للتربينة فإن عمود التربينة يدور بسرعة حوالي  Shutdownبعد عمل  ؤدي   لفة في الدقيقة وه  ي

دورات  ي ال ة تعمل عل دها وتظل التربين ي تبري الي يعمل عل ة وبالت ي داخل التربين واء إل ي دخول اله إل

ة       ٢٤البطيئة لمدة التقل عن   دورات البطيئ ور ال دها يمكن فصل موت وتقف  ) Hydro motor( ساعة بع

  آما تقف طلمبات زيت التزييت والرفع ) stand still(بعدها التربينة تماما 

د من    ٦ يتم دوران العمود آل stand stillأن تقف التربينة تماما علي وضع بعد  - ك للتأآ  ساعات وذل

دورات             ي سرعة ال ود إل ة ال تصل سرعة العم ذه الحال أن العمود يدور بحرية مع مالحظة أن في ه

    Interval Turning Gearوهذة العملية تسمي ) ١٤٠(البطيئة 

ي   يمكن تشغيل الوحدة الغازية من سر    صفر إل ة       ٣٠٠٠عة ال دورات البطيئ إن موتورال ة ف ذه الحال و في ه

 يفصل 

 الدقيقة وذلك بسبب/ لفة١٤٠تم إختيار سرعة الدوران في حدود 

 أن يكون هناك هواء آافي لتبريد المراحل الثابتة والمتحرآة من التربينة  .١

د ال تكون    / ل ١٤٠ من الناحية الميكانيكية فإن الريش المتحرآة عند دورانها بسرعة أقل من           .٢

د سرعة  ا عن ا أم ل نظرا لطوله ا ترحي ا ويمكن أن يحدث له ي مكانه ه ف إن / ل١٤٠ثابت د ف

 القوة الطاردة المرآزية تعمل علي تثبيت الريش في مكانها

  يوجد موتور الدورات البطيئة ناحية الكباس ويتكون من 

ور يعمل بضغط زيت الت          MBK22AE001هيدروموتور - ه من      وهو عبارة عن موت ادم إلي زييت الق

 طلمبة الرفع
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ـ
ذراع يعمل           متصل بهذا الموتور ترس وهذا الترس معشق مع ترس ثا          - اني متصل ب ني وهذا الترس الث

رة أخري في وضع عدم تعشيق                           تم إرجاع الترس م ة وي علي تعشيق الترس الثاني مع عمود التربين

    آما في الصورة التاليةSPRING FORCEعن طريق 

  

  

  

  

   

  

  

  
  
  

الترس الثاني

 Reda Abo El-Naga ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ

  
  

   MBK22CS102 وMBK22CS101يتم قياس سرعة موتور الدورات البطيئة من خالل حساس سرعة 

   وذراع التعشيق ) hydro motor( موتور الدورات البطيئة تغذي طلمبة الرفع

 يتم  Hydro Motor  موتور الدورات البطيئة فإن٣٠٠٠أما في حالة التشغيل العادية ودوران التربينة بسرعة 

 أثناء Hydro Motor وذلك لتزييت ال MBV35AA201يت التزييتمن خالل بلف عدم راجع هو تغذيته بز

  التوقف وعدم تلفة  

الخط يمر إلي  فإن الزيت المضغوط داخل MBV35AA001,MBV35AA002عند تشغيل البلفين 

Hydraulic Cylinder MBK21AU001 ويؤدي إلي الضغط علي ذراع التعشيق مع مالحظة أنه يمكن 

   MBV35AA151لتحكم في ذراع التعشيق من خالل بلف آنترول آهربي موجود في مسار الزيت وهو ا

   ثانية ١آما يجب أن يكون التعشيق أو عدم التعشيق بسرعة ونعومة قدر اإلمكان وفي زمن ال يتعدي 

لمبة الرفع تالشي فإن  أو أن ضغط طMBV 35AA001,MBV35AA002في حالة غلق البلوف الكهربية 

  Spring Forceذراع التعشيق يرجع إلي وضعة األصلي وهو عدم التعشيق مع عمود التربينة من خالل 

 يتم تشغيلة بالزيت القادم من طلمبة الرفع من خالل بلف ) HYDRO MOTORال(موتور الدورات البطيئة 

   MBV35AA101 وبلف تحكم في آمية الزيت وهوMBV35AA003آهربي 

الترس األول

ذراع التوصيلموتور الدورات البطيئة 
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ـ
وذلك من خالل التحكم في آمية الزيت المارة إليه من د / ل١٤٠د و / ل٠تتراوح بين   hydro motorسرعة ال

   MBV35AA101خالل البلف 

 hydro ال يستخدمو للتحكم في سرعة MBV35AA101-Y01,MBV35AA101-Y02 البلفين الكهربيين 

motor )  من زيت التزييت تعادل سرعة أآبر سريان آمية أآبرhydro motor العكس والعكس ب(  

 وذلك عن طريق الضغط علي stand still أن يعشق موتور الدورات البطيئة والوحدة واقفة تماما يمكن -

آل ذلك يتم وموتور الدورات ذراع التعشيق المتصل به ترس التعشيق فيتم التعشيق مع عمود التربينة 

زيت تدريجيا إلي موتور  فيمر الMBV35AA003البطيئة متوقف عن العمل ثم يتم تشغيل البلف الكهربي 

 الدورات البطيئة فيعمل ويعمل علي دوران عمود التربينة 

في حالة أن تكون سرعة التربينة أقل من السرعة الالزمة للتعشيق نتيجة مثال لحدوث فشل في التعشيق فإن  -

 يستخدموا لحدوث توافق بين MBV35AA101-Y01,MBV35AA101-Y02البلفين الكهربيين 

 إلي السرعة hydro motor وسرعة عمود التربينة وبعد ذلك يتم رفع سرعة hydro motorسرعة ال

 المعتادة 

 فيرتفع MBV35AA001,MBV35AA002يتم فصل موتور الدورات البطيئة من خالل غلق البلفين  -

  hydro motor وبعدها يتوقف spring forceذراع التعشيق نتيجة ل
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ـ

  Lube oil cooler مبرد الزيت

  
يستخدم لتبريد الزيت وذلك تبعا لدرجة حرارة الزيت فإذا آانت درجة حرارة الزيت مرتفعة فإن الزيت يمر علي 

 وآل ذلك Bypassالمبرد أما إذا آانت درجة حرارة الزيت منخفضة فإنة اليمر علي المبرد بليمر علي ال 

  للحصول علي درجة حرارة مناسبة للكراسي 

    Plate Type من نوع  2x100 water cooler يتكون المبرد من

  -:طريقة العمل 

 أو إلي المبرد MBV23AH001 إلي المبرد  MBV23AA251يمر الزيت الساخن من خالل بلف  

MBV23AH002  وبعد التبريد يذهب إلي بلف التحكم في درجة الحرارة   

وال وذلك من خالل البلف قبل دخول الزيت إلي المبرد وهوفارغ يجب أن يعمر المبرد بالزيت أ 

MBV23AA001   

 بمعني أن أتجاه دخول الزيت عكس اتجاه Counter Current Heat Exchangerالمبرد من نوع  

دخول الماء فبينما يدخل الزيت من أعلي ويخرج من أسفل فإن الماء يدخل من أسفل ويخرج من أعلي 

  المبرد

  الماء إلي المبرد الذي سيكون في الخدمة يدويا إلمرار MBV23AA252يستخدم البلف الثنائي  

ــــــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـ  Reda Abo El-Nagaـ
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 عند  MBV23AA002للتغيير إلي المبرد اإلحتياطي فإنة قبل دخولة الخدمة يمأل من خالل البلف  

   عند المخرج مع مالحظة أن هذه البلوف تكون مفتوحة أثناء التشغيل MBV23AA003المدخل وبلف 

  ذلك لتفادي صدؤه يجب أن يكون المبرد اإلحتياطي به آمية من الماء و 

   يستخدموا لتصفية الزيت من المبرد MBV23AA422 وMBV23AA412البلفين  

 متصلين بكال المبردين من أعلي نقطة وذلك لعمل تهوية للمبردين وهما  orifice ٢يوجد  

MBV23BP511 و  MBV23BP521ويذهب بعد ذلك هذا الخط إلي التانك مرة أخري   

   MBV23AA514مبردين يتم ذلك من خالل البلفين تصفية الماء الموجود داخل ال 

   MBV23AA524و

  MBV23CP521يتم عرض ضغط الزيت الداخل إلي المبردين من خالل مبين الضغط  

 آما يتم عرض ضغط الزيت الخارج من المبردين من خالل مبين الضغط MBV23CP12و

MBV23CP522 و MBV23CP523 تبارهم وذلك من  من المكن عزل مبينات الضغط وذلك الخ

  MBV23AA302 وذلك للمبرد األول والبلفين MBV23AA301,MBV23AA303خالال البلفين

   للمبرد الثاني  MBV23AA304و

  MBV23CT511يتم عرض درجة حرارة الزيت الداخل إلي المبردين من خالل مبين درجة الحرارة  

    MBV23CT521و

بردين وذلك من خالل مبين درجة الحرارة آما يتم عرض درجة حرارة الزيت الخارج من الم 

MBV23CT512 و MBV23CT522    

  MBV23CP513يتم عرض ضغط الماء الداخل إلي المبردين من خالل مبين الضغط  

 آما يتم عرض ضغط الماء الخارج من المبردين من خالل مبين الضغط MBV23CP523و

MBV23CP514 و MBV23CP524 البلوف أثنا إختبارهم من  وبالمثل يمكن أن يتم عزل هذه

    MBV23AA323 و MBV23AA311, MBV23AA321,  MBV23AA313خالل البلوف

 MBV23CT513يتم عرض درجة حرارة الماء الداخل إلي المبردين من خالل مبين درجة الحرارة  

 آما يتم عرض درجة حرارة الماء الخارج من المبردين من خالل مبين درجة mbv23ct523و

  MBV23CT524 و MBV23CT514الحرارة 

 ناحية الماء وذلك لحماية المبرد من أي MBV23AA192 وMBV23AA191يوجد بلفي أمان  

  زيادة في الضغط داخلة
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ـــــــــــــــ

ـ

   Hydraulic Oil Systemنظام الزيت الهيدروليكي 
وهذه البلوف   الزيت الهيدروليكي في التحكم في البلوف الخاصة بالوقود سواء بلف تحكم أو بلف توقف ميستخد

 NOX بلوف خاصة بال ٤ بلوف خاصة بالوقود الغازي و ٤ بلوف خاصة بالوقود السائل و٦هي 

  
  الهيدروليكيالمكونات الرئيسية لنظام الزيت 

 MBXBB001تانك الزيت  .١

 طلمبتين أخريين وهم د ومعهم علي نفس العاموMBX02AP002 وMBX02AP001الطلمبات  .٢

MBX06AP001  وMBX06AP002 
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ـــــــــــــــ

ـ
  MBX04BB002  و pressure accumulator  MBX04BB001منظم الضغط  .٣

  MBX03002 و MBX03001فلترين في خط اإلمداد  .٤

 وفلترعلي خط الراجع  MBX06AH001وهي تتكون من مبرد دائرة تبريد و تنظيف الزيت  .٥

MBX0AT001 يقوم بعملية فلترة ابتدائية للزيت   

  MBX01BB001تانك الزيت  .١
لك لتفادي الصدأ آما أن سطحة الداخلي مطلي بمادة عازلة وحجمة ما ذيصنع تانك الزيت من اإلستانلس إستيل و

   )BREATHER ) MBX01AT001أعلي التانك  لتر حسب الموديل آما يوجد ٤٠٠ أو ٢٥٠بين 

 هي الطلمبة اإلحتياطي  MBX02AP002 هي الطلمبة الرئيسية والطلمبة MBX02AP001الطلمبة  .٢

 Axial piston pumpونوع الطلمبتين 

Swash
Plate

 
 

 
Rotating   

مناسبة للزيت ويكون ضغط لك حتي يمكن التحكم في آمية الضغط الذيوجد مع الطلمبة نظام تحكم في الضغط و

   بار ١٦٠الطلمبة حوالي 

 وهده البلوف تعمل علي حماية  MBX02AA193 و MBX02AA191يوجد مع الطلمبتين بلفي أمان 

  الطلمبة من زيادة الضغط 

  وهما MBX02AA194 و MBX02AA192بلفي تحكم في الضغط في خط مرور الزيت وهما آما يوجد 

 عن الحد المسموح بة يتم تهريب الزيادة في الزيت إلي التانك مرة أخري ومن ثم يعمالن في حالة زيادة الضغط

 و MBX02CP501يمنع زيادة الضغط خالل المواسير ويتم قراءة الضغط عن طريق مبيني الضغط 

MBX02502    
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 Pressure مرآب علي آل فلتر MBX03AT002و  MBX03AT001يوجد فلتر في مسار طرد آل طلمبة 

Difference  يحتويان علي شاشة لقراءة القيمة في الموقع   

 دقائق ينزل إنذارعلي ١٠ المقاسة عن الحد المسموح بة لمدة أزيد من Pressure Diffفي حالة زيادة قيمة ال 

  الفلتر ويتم تشغيل الطلمبة اإلحتياطي 

ل والبلفين  في حالة الفلتر األو MBX03AA252 و MBX03AA251ثم نعزل الفلتر عن طريق البلفين 

MBX03AA253و MBX03AA254  في حالة الفلتر الثاني   

 يتم shutdownيتم تجميع طرد آل من الطلمبتين في خط طرد واحد ولتفادي عملية السريان العكسي أثناء ال

    MBX03AA202  وMBX03AA201وضع بلف عدم راجع في طرد آال من الطلمبتين وهما 

 يتم قراءة الضغط لهم في الموقع  MBX04BB002 و MBX04BB001 وهم  accumulator ٢يوجد عدد 

   MBX04CP502 و MBX04CP501عن طريق مبيني الضغط 

  MBX03CP502و  MBX03CP501آما يتم مراقبة ضغط الخط في الموقع عن طريق مبيني الضغط 

ط أيضا  آما يتم مراقبة ضغط الخMBX03CP101 وهو pressure transducerوعلي المونيتور من خالل 

    MBX03CP004 وMBX03CP003من خالل 

  وMBX04AA251  وهو  shutoff valve ثالث بلوف وهم  Accumulatorيوجد في خط آل 

MBX04AA252 وبلف تصريف MBX04AA401 و BX04AA402 وبلف أمان MBX04AA191 

   MBX04AA192و 

 مع مالحظة أن آل NOXل والغازي والبعد ذلك يذهب الزيت الهيدروليكي إلي آل بلف من بلوف الوقود السائ

 في حالة leakageبلف متصل بثالث خطوط في دائرة الزيت الهيدروليكي وهم خط اإلمداد وخط الرجوع وخط 

  أن النظام يتطلب ذلك

 ويعتبر هذا الفلتر MBX08AT001يتم رجوع خط الزيت الهيدروليكي مرة أخري إلي التانك عن طريق فلتر 

 ميكرومتر ويتم قراءة الضغط عن طريق ٣ام الزيت الهيدروليكي وحجم الفتحات داخلة هو أآبر فلتر في نظ

MBX08CP001 تبين فرق الضغط  آما توجد شاشة أيضا في الموقع  

 وذلك لحماية الفلتر check Valve دقائق يعطي إنذار ويتم فتح بلف ال١٠في حالة زيادة فرق الضغط لمدة 

MBX08AA191   

 يستخدم في حالة الرغبة في ملئ التانك حيث يجب أن يمر الزيت الداخل إلي MBX08AA251يوجد بلف 

  MBX08AT001التانك من خالل الفلتر 
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  المسار الثانوي 
 هو جزء أيضا من المسار الثاني للزيت الهيدروليكي هذا المسار وظيفتة MBX08AT001الفلتررقم  

   المحافظة علي درجة الحرارة المناسبة للزيت للتشغيل

   MBX08AT001 وفلتره MBX06AH001وذلك عن طريق إمرار الزيت خالل مبرد للزيت 

  هذا المبرد يعمل أو اليعمل اعتمادا علي درجة حرارة الزيت داخل التانك 

  بعد المبرد إلي الفلتر سريان الزيت داخل المسار الثاني يدمج مع راجع الزيت في خط واحد 

   من أن المسار الثاني اليدخل عكس الراجع من الزيت يوجد بلف عدم راجع وظيفته التأآد

 يعمالن علي تهريب الزيت وذلك في حالة غلق بلف  MBX06AA192 وMBX06AA191يوجد بلفي أمان 

  MBX06AA251 رقم shutoffال

 أنه في حالة تغيير الفلتر يتم غلقة حيث أن الراجع من MBX06AA251رقم  shutoffومن مهام بلف ال

  البلوف عادة تكون آمية صغيرة ولذلك ليس من الضروري غلق مسار الراجع أثناء تغيير الفلتر

 pressure هذا الMBX06CP001 هو pressure switchفي المسار الثاني يتم مراقبة الضغط عن طريق 

switch  في الموقع  يكون به شاشة تعرض القيمةMBX06CP501   

 ثواني ٥في حالة حدوث فشل في المسار الثاني أو في المبرد فإن الضغط سوف يقل إلي حد معين لمدة قدرها 

  عندها يعطي إنذار

   مراقبة درجة حرارة الزيت
يتم مراقبة درجة حرارة الزيت سواء أثناء التوقف أو التشغيل وذلك من خالل مقياس درجة الحرارة 

MBX6CT101   

 درجة يتم ٣٠أثناء التوقف عن طريق تشغيل الطلمبات في حالة إنخفاض درجة الحرارة يتم تسخين الزيت 

   فإن الطلمبتين تتوقفان ٣٥تشغيل الطلمبتين أما إذا زادت درجة الحرارة عن 

درجة  درجة فإن المروحة الموجودة في المسار الثاني تعمل حتي تصل ٥٥في حالة زيادة درجة الحرارة عن 

   درجة فإنها تفصل ٤٥الحرارة إلي 

 درجة مئوية فإنه يعطي إنذار بارتفاع درجة الحرارة ويتم قياس درجة ٧٠أما إذا زادت درجة الحرارة عن 

   في الموقع MBX01CT501 عن طريق حرارة التانك
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  منسوب الزيت مراقبة 
  MBX01CL501 طريق زجاجة بيان يتم مراقبة منسوب الزيت سواء أثناء التوقف أو التشغيل وذلك عن

 MBX01CL001-S01 حيث يتم القياس خالل ثالث نقاط مختلفة هي MBX01CL001وآذلك عن طريق 

   MBX01CL001-S03 و MBX01CL001-S02و 

 فإنه يعطي إنذار MBX01CL001-S01انخفاض منسوب الزيت عن القيمة المضبوط عليها في حالة 

  بإنخفاض المنسوب 

  TRIP المنسوب فإن الطلمبتين يتوقفان عن العمل ويحدث الثالثة إنذار بإنخفاضإثنين من هؤالء أما إذا أعطي 

  للتربينة

  مراقبة الضغط 
 MBX03CP004 و pressure switch  MBX03CP003 من خالل headerيتم مراقبة الضغط خالل ال

   MBX03CP502 وMBX03CP501ومعهم أيضا عرض لقيمة الضغط في الموقع 

 ومن وظائف هذة اإلجهزة هو مراقبة الضغط في MBX03CP101 وهو pressure transmitterيوجد آما 

  الخط 

وفي حالة إنخفاض الضغط عن قيمة التشغيل يتم تشغيل يتم تشغيل الطلمبة الرئيسية عندما تعمل الوحدة الغازية 

   بار ١٦٠الطلمبة اإلحتياطي ويكون النظام جاهز للتشغيل إذا آان الضغط حوالي 

   بار ١٤٥ ألحدي الطلمبتين إال إذا وصل الضغط ألآبر من  shutdownمع مالحظة أنة اليمكن عمل 

يمكن أن نغير من تشغيل الطلمبة األساسية إلي الطلمبة اإلحتياطي وذلك عن طريق تشغيل الطلمبة اإلحتياطي 

  يسية  بار عندها نفصل الطلمبة الرئ١٤٥أوال وعندما يصل الضغط إلي أآبر من 

 وهما pressure switchفي حالة انخفاض الضغط عن القيمة المحددة لة والمقاسة عن طريق 

MBX03CP003و MBX03CP004 بار مثال يحدث ١٠٠ لقيمة trip  للتربينة   

Hydraulic Accumulator   

 مصمم  درجة مئوية وهو٥٠ بار ودرجة حرارة ٩٠بالنيتروجين عند ضغط  هو عبارة عن أسطوانة مشحونة 

للحفاظ علي الضغط داخل الخط ثابت لحظيا في حالة حدوث توقف لطلمبة التشغيل أو التحويل من الطلمبة 

  الرئيسية إلي الطلمبة اإلحتياطي 

 بار بدون حدوث ١٠٠- بار ١٢٥ اإلنخفاض في الضغط إذا قل الضغط بين  accumulatorيمكن أن يعوض ال

trip  ر فإن ال با١٠٠ أما إذا انخفض الضغط عنaccumulator  ال يستطيع تثبيت الضغط ويحدث trip  

  للتربينة 
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ـــــــــــــــ

ـ ـ

  نظام الوقود الغازي

  
  دائرة الوقود الغازي لها وظيفتين 

 التحكم في آمية الوقود الغازي الداخل إلي غرفة احتراق التربينة  .١

 يتم إغالق دائرة الوقود الغازي عند حدوث ظروف معينة وهي .٢

 وقود الغازي الوارد من محطة الغازانقطاع ال 

 خالل توقف التربينة أو الصيانة 

  الوقود السائلخالل عمل دائرة 

 خالل حدوث أي خطأ يتطلب إغالق الدائرة 

 

ـــــــــــــــ  ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـ  Reda Abo El-Nagaـ
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  مكونات دائرة الوقود الغازي

 خط إمداد الوقود الغازي .١

 به وقود آافي وذو آمية والجودة المطلوبة لعملية التشغيلالغازي يتم التأآد من أن خط الوقود 

  ومن مواصفات الوقود الغازي 

 أن يكون جاف  

 ن التآآل أو الصدأ أو تكون شوائب داخل النظام نظيف وذلك لحماية النظام م 

 ثابت وفي حدود Emergency Shutdownيجب أن يكون ضغط الوقود الغازي قبل بلف  

  بار٢٧

 قياس آمية الوقود الغازي  .٢

 Flow Meters اإلمداد وهذه ال موضوعة في خط Flow Metersتقاس آمية الوقود الغازي عن طريق 

  لغازي ولذلك لن نتعرض لها بالشرح هناليست من مكونات الوقود ا

  MBP11AT001مصفي الوقود الغازي  .٣

  الغازيتوجد مصفي في بداية دائرة الوقود الغازي وذلك للحماية من دخول أي شوائب مع الوقود 

  Pilotقياس آمية سريان الوقود خالل ال .٤

 وهذه الكمية لها Pilotص بال بعد بلف التحكم الخاPILOTيوجد جهاز لقياس آمية سريان الوقود خالل ال

 Flow meter داخل التربينة ولهذا السبب تقاس آمية الغاز عن طريق Hummingتأثير علي عملية ال

   Commission ويتم تحديد الكمية أثناء الMBP33CF101وهو

 الهواية  .٥

  تتكون الهواية من 

  حيث يسمي بلف التوقف األول MBP13AA051بلف التوقف اإلضطراري  

 PG CV وpm CV MBP22AA151 وDM CV MBP21AA151(من بلوف آال  

MBP23AA151 ( ويتم تسميتهم ببلف التوقف الثاني 

  التوقف األول والثاني  بلفالذي يكون موجودا بين Pressure Relief Valveبلف  

كون ي Pressure Relief في حالة توقف التربينة فإن بلفي التوقف األول والثاني يكونان مغلقان وال 

 فاتح والعكس صحيح 

 في حالة توقف MBP13AA051في حالة حدوث تسرب للغاز من خالل بلف التوقف اإلضطراري  

  وهذا اليسبب أي خطر  Pressure Reliefالتربينة فإن الغاز يتسرب إلي الجو من خالل ال
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س من الدخول إلي وهذا يمنع دخول الغاز المتسرب من دخول غرفة الحريق ومن ثم يمنع دخول هواء الكبا

  منظومة الغاز

  MBP13AA051بلف التوقف اإلضطراري األول  .٦

يعمل علي إتاحة أو عدم إتاحة مرور الوقود الغازي إلي غرفة الحريق أثناء التشغيل أو التوقف للتربينة الغازية 

ب توقف سريع لخط وبالمثل أثناء التغيير من الوقود الغازي إلي السائل وبالمثل يغلق في حالة حدوث خطأ يتطل

  الوقود الغازي 

  يفتح هذا البلف بزيت هيدروليكي ويغلق بسرعة عن طريق ضغط الياي في زمن أقل من ثانية واحدة

 بار ينزل إنذار أن ضغط الغاز قبل بلف التوقف اإلضطراري أقل ٢٢٫٨عندما يقل الضغط قبل هذا البلف عن 

   بار ٢٣٫٢ضغط إلي  و ال يضيع هذا اإلنذار إال إذا وصل الmin>من 

 بار ينزل إنذار أن ضغط الغاز قبل بلف التوقف اإلضطراري أقل ٢١٫٢أما إذا قل الضغط قبل هذا البلف عن 

   للتربينة  trip أي يحدث MBP13AA051التوقف اإلضطراري  و يغلق بلف min>>من 

  ث / ل ٦٫٨هذا البلف يبدأ في الفتح عند سرعة 

   Diffusion  ) Second Shutoff ( MBP21AA151بلف التحكم الخاص بال .٧

قف اضطراري  آما أنة يعمل آبلف تو DIFFUSIONيتم عن طريقة التحكم في آمية الوقود المار خالل ال

  أيضا في حالة فقد الزيت الهيدروليكي حيث يوجد به ياي يعمل علي غلقة بسرعة 

   Premix  MBP22AA151بلف التحكم الخاص بال  .٨

 آما أنة يعمل آبلف توقف اضطراري أيضا في Premixكم في آمية الوقود المار خالل يتم عن طريقة التح

  حالة فقد الزيت الهيدروليكي حيث يوجد به ياي يعمل علي غلقة بسرعة 

   Pilot  MBP23AA151بلف التحكم الخاص بال  .٩

 Noxآمية ال عن طريق عدة متغيرات وهي  pilotيتم عن طريقة التحكم في آمية الوقود المار خالل 

التحكم الخاص بالبلف واستقرار اللهب والطرق خالل غرفة الحريق ويتم ارسال اشارة من الثالث متغيرات إلي 

آما أنة يعمل آبلف توقف اضطراري أيضا في حالة فقد وعلي أساس ذلك يتم التحكم في آمية الوقود المارة بة 

   بسرعة الزيت الهيدروليكي حيث يوجد به ياي يعمل علي غلقة 

  خطوط الغاز إلي الفواني .١٠

  diffusion(  يتفرع خط الغاز إلي ثالثة خطوط  emergency stop valveبعد بلف التوقف الرئيسي 

 بعدها يذهب آل خط إلي حلقة دائرية  control valveمرآب علي آل خط بلف تحكم  ) Pilot و  Premixو

  ونية عن طريق وصلة مرنة حول التربينة وبعدها يتم توزيع الوقود علي آل ف
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 بعد بلف التحكم وسوف نتعرض لة  Diffusion متصل مع خط ال  Ignition Gasيوجد خط اإلشعال الغازي 

  بالشرح فيما بعد 

الكباس ببطء ونتيجة  سوف تمأل بالهواء الخارج من  Ringفي حالة وقف العمل بالوقود الغازي فإن ال 

 ولتفادي ذلك يتم وضع ثالث  ringعلي سطح الز فإنة يتم تكاثف الرطوبة الختالف الكثافة بين الهواء والغا

 ,ring ) MBP33AH001 MBP31AH001سخانات في مسارات الوقود الغازي الواصل إلي ال

MBP32AH001,( باإلضافة إلي وجود سخانات في وصالت ال Diffusion الداخلة إلي الفواني ويتم تشغيل 

  الة توقف الغاز المار في الخطوط ونسبة فتح بلف الكنترول صفرهذه السخانات الثالثة في ح

  مراقبة ضغط الغاز 

آمية الغاز التي يتم احراقها داخل غرفة الحريق هي عالقة بين ضغط الغاز ونسبة فتح بلف التحكم سواء 

)MBP21AA151, MBP22AA151, MBP23AA151, ( وضغط غرفة الحريق ويتم قياس الضغط قبل 

 آما يتم قياس MBP13CP101,MBP13CP102 هو Pressure Transmitterبلف التحكم عن طريق 

 لكي نحقق التشغيل MBP14CP101 هو Pressure Transmitterالضغط بعد بلف التوقف عن طريق 

   ) MIN,MAX(از الالزم للتطاير المثالي للتربينة الغازية باستخدام الغاز يجب أن نحدد ضغط الغ

  مالحظة 

 عن قيمة ESVفي جميع نظم التشغيل يتم اعطاء إنذار في حالة زيادة الضغط بعد بلف التوقف اإلضطراري 

   MBP14CP101 هو Pressure Transmitterمعينة ويتم قياسة عن طريق 

  حاالت التشغيل المثالية 

 التوقف  .١

 MBP13AA501 تكون مغلقة والهواية PG CV,PM CV, DM CV, ESV في حالة التوقف فإن بلوف

  والعكس صحيح يكون مفتوح 

   للوقود الغازي DMحالة التشغيل ب  .٢

  فقط  ث/ ل٥٠ وصول السرعة إلي يوحتفقط  تعمل في حالة بدء التشغيل  Diffusionفواني ال

 )حالة التشغيل بالنظامين (DM/PMحالة التشغيل بال  .٣

عمالن في هذه الحالة ويتم توزيع الوقود عليهم بنسبة معينة ويتم التحكم في هذه  يPM و DMآال من فواني 

النسبة من خالل عدة متغيرات وهي ضغط الغاز ودرجة حرارة الغاز ومواصفات البلوف ويبدأ دخول 

  ث / ل٣٣٫٢عند سرعة PMال
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   فقطPMحالة التشغيل باستخدام  .٤

ث فإن ال / ل ٥٠ عند سرعة  DMي الخدمة وعند خروج ال فPilot ثواني يدخل ٤ بحوالي DMقبل خروج ال

Pilot  يظل يعمل بجانب PM وذلك للمحافظة علي استقرار اللهب    

  بدء التشغيل 
  في حالة أعطاء أمر التشغيل إلي الوحدة الغازية يتم حدوث اآلتي 

  MBP13AA501يتم غلق بلف الهواية  .١

تحكم                            التربينة تدور وعند هذه الحالة فإن بلف المما يجعل )  SFC(يتم تشغيل نظام بدء الحرآة  .٢

   DMCV يفتح بنسبة محددة تكون آافية لعملية بدء التشغيل  

 يفتح ويمر تيار آهربي إلي ESVفإن بلف عندما تصل سرعة التربينة إلي السرعة الالزمة لإلشتعال  .٣

از إلي الفواني وعند نهاية الفواني يتم حدوث إشعال باستخدام بادئ محول بدء اإلشعال وبعد ذلك يمر الغ

  موجود أمام الفونية  Spark Electrodeإشعال 

 لمحوالت  Shutdown يتم عمل  ESV  التوقف اإلضطراري ثواني من إعطاء أمر فتح لبلف٩بعد  .٤

 بدء اإلشعال 

إذا لم يعطي آاشف اللهب إشارة  ESVالتوقف اإلضطراري ثانية من إعطاء أمر فتح لبلف ١٢بعد  .٥

  يغلق  Ng ESV  بلف التوقف اإلضطراري بوجود لهب فإن

 تدريجيا بنسبة أآبر وبعالقة خطية وعند NG DMCV  بلف التحكم الخاصبعد نجاح اإلشعال يتم فتح .٦

يفصل مع مالحظة أنه قبل الوصول  ) SFC(ث فإن نظام بدء الحرآة / ل ٣٨٫٢الوصول إلي سرعة 

 وبعد DM CV  التحكم  هو المتحكم في فتح بلفSpeed Controllerفإن  د/ ل٣٠٠٠ ةإلي سرع

   هو المتحكم في فتح هذا البلف  Load Controllerالتوصيل مع الشبكة فإن 

 تحكم الخاص بال  ال بلف يخرج ويدخل DM CV  بلف التحكم د فإن/ ل٣٠٠٠بعد وصول السرعة إلي  .٧

Pilot CV ال ب ف التحكم الخاص  بل  في الخدمة آما أنPM CV موجود في الخدمة عند سرعة 

  ميجا وات ٥ث ثم يتم عمل توافق مع الشبكة والبدء بحمل / ل ٣٣٫٢

 تبدأ في الفتح عند درجة IGVالي أن نصل إلي أقصي حمل مع مال حظة أن ال يتم رفع الحمل تدريجيا  .٨

  درجة مئوية٥٤٨حرارة 
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   Shutdownإيقاف التشغيل 

  فقط PMا علي حالة التشغيل للتربينة فإن التربينة تعمل بنظام ال اعتماد •

 Pilot CVوتزداد فتحة  يغلق تدريجيا NG PM CVنتيجة لتخفيض األحمال للتربينة فإن  •

 Gen C.B  إلي قيمة معينة فإن powerوذلك للمحافظة علي استقرار اللهب إلي أن تقل ال 

 حكم في التربينة  في التspeed controllerيفتح ويبدأ ال

  للمولد حيث يغلق آال منexcitation للغاز والTrip للمولد فإنة يحدث C.Bبعد أن يفصل  •

 PM CV بلف التحكم  وPilot C.V بلف التحكم  وNG ESV بلف التوقف اإلضطراري

 Turning بعدها سرعة التربينة تقل حتي نصل إلي  MBP13AA501 ويبدأ فتح الهواية

Speed  

   مع األخطاء التعامل

 فإن الطاقة الميكانيكية المستهلكة بواسطة CBعندما تفصل التربينة من علي الشبكة ويفتح ال  •

المولد تصبح فجأة صفر ولذلك فإن هذة الطاقة تعمل علي زيادة السرعة للعمود ويتم تحويل 

 ال  وعندها فإن جهاز speed control إلي ال  load controlالتحكم في التربينة من ال

over speed يتدخل ويعمل علي التحكم في سرعة العمود إلي أن نستطيع أن نعيد تحميل 

  التربينة علي الشبكة مرة أخري 
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ـــــــــــــــ

ـ

     Pneumatic systemنظام هواء التحكم

  

 
   :وصف النظام  -١

ة   للمهمات   ) Pneumatic actuators( الهواء المضغوط هو وسط الشغل المستخدم بواسطة المشغالت الهوائي

ة  ة الغازي ساعدات التربين ام م ي نظ ة ف ان  ، المختلف د األم بة لقواع ة ومناس ون متوافق ة تك وف الهوائي ذه البل . وه

دة                ) Safety( ب األمان   وألسبا شبكة خاصة بوح فان أمداد الهواء المضغوط إلى التربينة الغازية يكون مستقل ب

وف النزف         ى بل واء المضغوط وباإلضافة إل اج اله وف   ) Blow off valves( هواء مضغوط تقوم بإنت إن بل  ف

Sourceبلوف مياه الــ     والسوالر   ورد من المصدر     يمكن ان تختار (  وت NOX بلوف نظام مياه الــ   و Purge 

 (  

ـــــــــــــــ  ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـ  Reda Abo El-Nagaـ
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 :ترآيب وظيفة نظام الهواء المضغوط  -٢

ة                            ر وآل وحدة آافي رد وفلت واء ومب اس ه ى آب شمل عل نظام الهواء المضغوط تشتمل على وحدتين وآل وحدة ت

ة أي      ة المطلوب عف الكمي ة ض ساعدات بكمي ى الم ضغوط إل واء الم داد اله دتين % ) ١٠٠ × ٢( إلم والوح

: اما ويتم وصف أحدي الوحدتين آاألتي متشابهتين تم

ا   دار الكب ر MBX21AN001 سي ى فلت واء عل ر اله واء ويم ضغط اله ي وب ور آهرب  بموت

MBX21AT001 حيث يقوم بتنقية الهواء قبل دخوله في النظام .  

  .  يقوم بحماية الكباس من الضغط الزائد Relief valve (MBX21AA191( يوجد بلف تصريف  

ف آهرب    د بل وم     Solenoid valve  ( MBX21AA501(ي يوج ث يق اس حي د الكب ب بع  ومرآ

ذا البلف                     اس وه د الكب بتصريف الضغط وهذا يمنع الكباس الترددي من التقويم ضد الضغط المحبوس بع

ة   )  Reciprocating compressor(الكهربي يفتح عندما يكون الكباس الترددي  المصاحب له في حال

ذا البلف    ، إيقاف   شغيل مباشرة                    ويغلق ه دء الت شغيل وب ة ت اس في حال دما يكون الكب واء     عن وتهريب اله

  المضغوط 

اثف            ثأي متكا   ع المتك اتم           MBX23BB001ف متكون يغذى داخل تنك جمي ه آ ذا التنك يرآب مع  وه

وت  ضوضاء Silencer  ( MBX23BS001( ص ل ال واء  )  Noise(  ليقل صريف اله د ت عن

ا  ى تنك تصريف        ذي يثف ال المضغوط إلى الجو والمتك  )  Disposal tank( جمع في التنك يغذي إل

MBX23BB002        والن المتكاثف يمكن أن يحتوي على      .  يكون الضغط داخله يساوي الضغط الجوي

  Used oil( عمل تزيت فان تصريف هذا الزيت يجب أن يتوافق مع المتطلبات التي تطبق للزيت المس

 (  

دم راجع مروحي    م  ) Swing check valve( يوجد بلف ع ع رجوع MBX21AA201رق  يمن

  .الهواء إلى الكباس عندما يكون الكباس متوقف 

رد      ةفي الخطو  ) Dried( فف  جالهواء المضغوط ي    واء المضغوط يب في   ) Cooled(  التالية حيث اله

ضغوط ذو   واء م ف ه رد  مجف م  )  Chiller–type( مب ل   MBX22AT001رق د فاص (  ويوج

Separator ( المبرد يقوم بفصل المياه والزيت من سيل الهواء المضغوط وتصفية          في  )Drainage ( 

  MBX22AT011 للمتكاثف رقم نالمتكاثف يكون عن طريق بلف الزيت الدريي

اخ    ات لألوس ت   ) Dirt particles( اى جزيئ رات زي ي  Oil Dropletsأو قط وده ف ت وج  مازال

 MBX22CP001 ومفتاح الضغط ألفرقي      MBX22AT003الهواء المضغوط تزال بواسطة الفلتر      
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Differential Pressure ( د ويكون تصريف          و أخر جدي ر ب ر الفلت زم تغي ة يل ذه الحال فى ه

 MBX22AT013 للمتكاثف نالمتكاثف عن طريق بلف الدريي

ى إذا             MBX22AA251مكن استخدام بلف الغلق     ي  صيانة حت  وذلك لعزل المجموعة بغرض أجراء ال

 آانت الوحدة بالخدمة 

ق         د بلف الغل دمج بع اس تن  Swing(وبلف عدم راجع مروحي      ) Shut off valve( وحدتي الكب

check valve  (  رقمMBX23AA201        واء إذا حدث تهريب في احد مجموعتي  يمنع تهريب اله

  الكباس 

واء المضغوط      م   )  Compressed air accumulator( مجمع اله ستخدم  MBX24BB001رق  ي

   وتنقيتههالتخزين الهواء المضغوط بعد تجفيف

  يظهر قراءة الضغط داخل مجمع الهواء المضغوط MBX24CP501مبين الضغط  

 MBX24AA191رقم  ) Safety Valve( يتم تحديد الضغط في النظام بواسطة بلف األمان  

ق     م  ) Shut of valve( بلف الغل اثف      MBX24AA401رق صفية المتك ستخدم حسب الضرورة لت  ي

  من التنك 

   ( open – Loop control )التحكم ذو الدوائر المفتوحة  

رول     Black Boxتتكون من صندوق أسود   زة والكنت د     )  I & C(  لنظام األجه ة وعن ة الغازي للتربين

واء المضغوط بواسطة ت اج اله دة أنت وم وح ل أو تق ه ال حاجة لعمل قف دويا فإن سي ي اح الرئي شغيل المفت

واء المضغوط            يللترب ) I&C( على نظام الـ     ) Switching( توصيل   ( نة الغازية للتحكم في وحدة اله

Pneumatic station(   

دوائر المفتم  تحكم ذو ال دات ال ة وع ة  )  Open –Loop control equipment( ح ومصدر الطاق

 .الكهربية للمهمات الكهربية موضوعة في صندوق أطراف منفصل 

اح        ) Pressure switches(  مفتاح الضغط   ام المفت اس وأرق اف الكب ويم وإيق التي تكون مخصصه لتق

ي  وم ) MBX24CP004 , MBX24CP003( ه ويم  ب تق ل تق دها لعم اف  Start upتزوي  وإيق

Shutdown ات الكباس 

دأ في العمل                        هذين المفتاحين لهما نفس حدود الضغط عندما يصل ضغط التقويم فإن آًال من الكباسين يب

اف  .   صل ضغط اإليق دما ي ي    )  Shutdown( وعن وط ف ضمن أن الهب ذا ي ا وه ين يتوقف إن الكباس ف

واء من مجم           ) setting( الضغط إلى اقل من حدود ضبط        واء   مفتاح الضغط يحدث عندما يؤخذ ه ع اله
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Accumulator ( ويم    اويكون نتيجة ذلك أم ا تق ان    ) Start up(  الكباسين يحدث لهم دة إذا آ وآقاع

لبيا          احي الضغط يكون مخالف س استهالك الهواء منخفض جدًا نتيجة لتهريبات فإن ضبط حدود أحد مفت

واء النظام وبن                شغيل      وهكذا يحدث تقويم ألحد الكباسين فقط وتحدث زيادة في ضغط ه ع ت تم من ه ي اء علي

  مفتاح الضغط للكباس األخر

  )  Monitoring : ( نظام المراقبة   

شغيل الكباسات وهى         ة ت ،  ) Pressure low 1 ( ،  )Pressure low 2( اإلشارات الخاصة بحال

)Pressure too low 1 (   ،)Pressure too low 2 (  ، )Compressor1on (  ، )

Compressure2 on ( ،  )Fault in train 1  (  ، )Fault in train 2 (     د ذه اإلشارات تتول ه

زة          ى نظام األجه واء المضغوط وتغذى إل د عرض      ) I & C( بواسطة وحدة اله ة ويع ة الغازي للتربين

  على نظام التشغيل والمراقبة 

ضغط        اح ال طة مفت ب بواس ك يراق غط التن  ، MBX24CP001 ، MBX24CP002ض

MBX24CP008 إذا م          ف ضغط رق اح ال بط مفت ن ض ل م ى اق ضغط إل ي ال وط ف دث هب ح

MBX24CP001 فانه يحدث إنذار فصل مسبق  )Pressure low  (   

اتيح         ان المف ك ف غط التن ي ض ستمر ف اض م دث انخف  MBX24CP002  ، MBX24CP008إذا ح

   )  Pressure too low( تعمل ويحدث فصل للتربينة ويظهر اإلنذار 

ارات   شغيل   )  Compressor 1on  (  ، )Compressor 2 on( اإلش ام الت ى نظ رض عل تع

اج             ، والمراقبة وإذا بين ذلك أن الكباسين بالخدمة لمدة مطولة           ات تحت ه تهريب ك أن النظام ب فإنه يؤآد ذل

  ويلزم دائمًا فحص نظام ضغط الهواء وجميع المواسير للتأآد من عدم وجود تهريب هواء، إلى منع 

ى      )  Faulting Train1 (  ، )Fault in train 2( اإلنذارات   ذارات وتعرض عل تكون مجموعة إن

اس                       اح الكب ل استجابة فصل مفت ة مث ة وتحدث أحداث مختلف شغيل والمراقب  واستجابة فصل     –نظام الت

ساعد    ي الم ف الكهرب ويم البل تحكم وتق اح ال صل مفت تجابة ف رد واس اح المب ق ( مفت ر مغل شغيل ) غي وت

   )  Differential Pressure switch( فرقي مفتاح الضغط أل
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  Seal airهواء العزل 

 Seal airو ظيفة 

وذلك من سوالر لخطوط ال  Purging فإنة يتم عمل  السوالرعند االنتهاء من تشغيل الوحدة باستخدام  .١

مما قد يسبب مشاآل  خطوط السوالراجل تنظيفها من رواسب او بقايا جزيئات وقود ثقيلة تترسب داخل

 للخطوط من اجل آسح هواء العزليتم إدخال  Purging  عند التشغيل مرة اخرى بعد إتمام عملية  ال

العلوية فيخرج  فوانياما ال Purge  السفلية من ماء ال فوانياى بقايا ماء داخل الخطوط آذلك تنظيف ال

 منها الماء تحت تاثير وزنة وآذلك لتنشيف الخطوط من الماء 

 الغاز الطبيعيعند الشغيل باستخدام  .٢

o  غرفة الناتجة عن عملية الحرق داخل  الغازات الساخنة ى  منع ال يعمل عل هواء العزلفإن

  F.O system إليمن الدخول الحريق 

o  تبريد الBurner tips 

o  منع حدوث أي تهريب للسوالر من داخل خطوط السوالر إلي داخل غرفة الحريق 

    F.O Systemالمشاآل الممكن حدوثها لو دخلت الغازات الساخنة إلي  

لو إستمر دخول  Shrink معمولة بطريقة ال   F.O Supply Return Lineلخاصة بال  االوصالت 

على هذة الوصالت تبدأ تتمدد وبالتالى تفك من بعضها وبالتالى يحدث تهريب  الغازات الساخنة

  مما قد يسبب حدوث إنفجار للوحدة غرفة الحريقداخل  للسوالر

  مبرد هواء العزل

  MBH40AH001 مبادل حراريبارة عن مبرد وهو عتخدام بإس هواء العزليتم  تبريد  

  Air- Air Coolerة التبريد وذلك عن طريق مرواح أىفى عمليهواء الجوي يستخدم اِل 

  عن طريق حملواحدة بغض النظر عن القيمة  يتم تثبيتها عند مبرددرجة حرارة الهواء الخارج من ال 

 Frequency converter   هى نفسها عند أى   المبردالخارجة من العزل هواءيعنى درجة حرارة

 درجة مئوية  130قيمتهاحمل و

 ولكى يمر المبردالمستخدم فى عملية التبريد يتم سحبة من خالل مراوح مرآبة على  هواء الجويال 

 لتنقيتة من أى شوائب وبعد عملية التبريد يتم طردة إلى   MBH40AT001فلترفيها يمر اوًال على 

  الجو 

   بينهم  Circulationال على خط طرد وعمل مروحة من المروحتين وذلك لمنع  لف عدم راجعبيوجد  
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للحفاظ على درجة حرارة   Frequency converterالموصل بكل مروحة يعمل بخاصية  الموتور 

  عند درجة حرارة ثابتة مبرد هواء العزل 

 لتعديل سرعتة من أجل الموتورإشارة إلى  فإنها ترسل المبردالموجودة بعد  مبين درجة الحرارة من خالل 

فإنها ترسل القيمة المحددة  أعلى من مبردالخارجة من ال هواء العزلضبط درجة الحرارة لو مثًال درجة حرارة

  إشارة للموتور لتقليل سرعة المروحة لخفض درجة الحرارة وهكذا

   تشغل المراوح
   ساعة٢٤على المروحة الثانية آل يرتغي تعمل المروحة لوحدها ويحصل تشغيل العاديفى ال

 القيمة المحددة درجة الحرارة الخارجة أعلى من لو المروحة التى تعمل تدور بأقصى سرعة وآانت درجة 

 القيمة فإن المروحة الثانية تدخل الخدمة مع األولى ولو بدأت درجة الحرارة تنزل وزاد نزولها عنللزيادة 

  نية تخرج  فإن المروحة الثا للنزولالمحددة

  مالحظات

 وهذا لو وصل ألى من خطوط تكثيف ماء يبدأdew pointإلي قيمة  قلت ووصلت   هواء العزلرارة حلو درجة

فإنة  ولمنع حدوثة cokingويحدث فواني فإنها ممكن توصل  لل السوالر  آمية من يهوآان ف F.O system ال 

  تهريب من السوالر أو تكاثف ماء من هواء العزلل أى خط درين مفتوح دائما إلستقبا يوجد بعد وقبل المبرد 

             له وظيفتان orificeيوجد علي آل خط درين 

 أثناء التشغيل العادى   هواء العزل إلي الدرين ضمان تهريب آمية صغيرة جدًا من .١

  المبردعلى منة بعدأ مبرد أثناء عملية التبريد وبا لتالى الضغط  قبل المبردداخل الانخفاض ضغط يعمل  .٢

 Orifice  2وبا لتالى ممكن يحدث تهريب بينهما ولضمان عدم حدوث ذلك فإن أقطار ال 

MBH40BP001 وMBH40BP002  فى الخطين تكون  انخفاض ضغط مختلفة بحيث يعمالن

 بين الخطين   Cross flow   وبالتالى ال يحدث  Orifice 2محصلتة تساوى الضغط بعد 

 عند خط الهواية بحيث لو موجود  leakage oil tankموجودين علي خطي الهواء يذهبوا إلي خطين الدرين ال

  أي سوالر ينزل للتانك والهواء يخرج من خالل الهواية 

   ووظيفته  MBH40AA204 يوجد علي خطين الدرين بلف عدم راجع

 في G.Tومنها إلي  إلي خطوط هواء العزل  leakage oil tankيمنع السريان العكسي للسوالر من  .١

مع عدم تشغيل الطلمبة لتفريغ التانك ويمكن أن يحدث هذا أثناء توقف التربينة حالة امتالء التانك بالوقود 

  turning gearأو تشغيلها علي ال

 الذي ممكن أن يحدث لو الهواية سدت أو أغلقت  Naphta vapors منع السريان العكسي لل  .٢
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 MBH40CT101 أجهزة لقياس درجة الحرارة وهم ٣زل من خالل يتم قياس درجة حرارة هواء الع

   حسب اإلعدادات  trip وهي تعطي إنذارات وآذلك MBH40CT103 وMBH40CT102و

 وال يتم ضخة داخل خط الراجع للسوالر  Diffusion, Premix هواء العزل يتم امرارة داخل خطي السوالر 

   إلي خط الراجع  orifice من خالل  يمرdiffألن هواء العزل الموجود في ال ذلك 

 تبريد هواء العزل يتم بطريقة مستقلة تماما بعيدا عن حمل التربينة أي بغض النظر عن حمل التربينة  

 والعكس في حالة التغيل   ball valveفي حالة العمل بالسوالر فأن هواء العزل اليعمل وتغلق بلوف  

 بالغاز الطبيعي 

 وهم  3temp transmitterء العزل بعد المبرد من خالل يتم قياس درجة حرارة هوا 

MBH40CT101A,MBH40CT102A,MBH40CT103A وهم يعطوا إنذار  LOW  وذلك

إذا وصلت  highإنذار و دقايق ٥ درجة أو أقل لمدة ٩٥في حالة إذا آانت درجة حرارة هواء العزل 

 وذلك  درجة٢٢٠الحرارة إلي إذا وصلت درجة   tripو درجة ١٥٠درجة حرارة هواء العزل إلي 

 حتي ال يحدث تلف إلي مقدمة الفونية

   دائم علي هواءالعزل check  قبل وبعد المبرد وذلك لعمل  Pressure ,Temp Indicatorsتوجد  
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ـــــــــــــــ

ـ
Purge water system  

  
  الوظيفة 

 فقط ولذلك نجد آل أجزائة تبدأ  fuel oil system هو أحد األنظمة الخاصة بالسوالر  purge waterال نظام 

    F.O الخاص بنظام ال  MBN (function code( ب

ـــــــــــــــ  ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـ  Reda Abo El-Nagaـ
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 Diffusion Mode, Diffusion Return, Premix( الثالثة  F.Oفي خطوط  purge water يتم حقن ال 

Mode (  بشكل مباشر  

-purge water  عبارة عن ماء معالج demineralized  وهو موصل بوحدة المعالجة الموجودة في 

  )  plant demin water system(المحطة 

 ويمكن Diffusion system أو  Premix system لل shutoff بعد عمل  purgeيستخدم نظام ال -

   Fuel oil systemيستخدم بعد إيقاف التشغيل بنظام   purgeالقول إجماال بأن نظام ال

    Purge water systemوظيفة ال 

 من أي جزئيات للوقود ثقيلة قد التحرق وتتجمع  Fuel oilيستخدم هذا النظام في تنظيف خطوط  .١

  فواني السوالرداخل الخطوط وتسبب إنسدادها أو تتسبب في انسداد 

 oil(التفحم  لم يتم حرقة وذلك لتفادي ظاهرة سوالرمتبقيي آذلك يستخدم في تنظيف الخطوط من أ .٢

coking (فواني داخل ال  

   Purgeمن وظائف ال )  (Burners فوانييمكن أعتبار التبريد لخطوط ال .٣

 اإلعدادات 

  demineralized water supply line يوجد به خطين رئيسيين هما  Purge waterالنظام  .١

    fuel oil system الخارج من التانك إلي  main purge lineالداخل إلي التانك وال 

  V94.3aوذلك في وحدات )متر مكعب  5.( لتر ٥٠٠ حوالي MBN80BB001حجم التانك  .٢

  وهذا التانك من البالستيك 

 وبالتالي بعد  السوالرلكل مرة تشغيل بنظام  cooling  وال  purgingهذا الحجم آاف لعمليات ال .٣

 يتم ملئ التانك بالماء المعالج من خالل وحدة المعالجة  purge آل عملية 

  الحظ  أن

 ال يؤثر علي تشغيل التربينة ألن أساسا  tank filling systemحدوث أي فشل في نظام  .١

 حيث يفرغ التانك تماما وبالتالي نحن لسنا في  purge تتم بعد عملية ال  fillingعملية ال

   filling أو نظام  purgeحاجة لنظام ال 

 يستخدم لعمل تصفية للتانك في حالة  MBN80AA401يرآب علي التانك من األسفل بلف  .٢

 صيانتة أو أي عرض يحتاج إلي تفريغ التانك 

علي خط امداد الماء المعالج إلي التانك وذلك ليحد من زيادة orifice  MBN80BP001يوجد  .٣

 اندفاع الماء داخل التانك حتي ال يحدث أي تلف للتنك 
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 drain مرآب علي خط pressure transducer MBN80CP101 وجد مقياس للضغط ي .٤

عند أسفل نقطة والغرض منه هو معرفة منسوب الماء داخل التانك من خالل قيمة ضغط الماء 

 )  low, very low, high, very high(  مستويات وهي ٤داخلة ويوجد لهذا التانك 

ب مثل حدوث تهريب من البلف الكهربي ووصل إلي  ألي سب highلو منسوب التانك زاد عن  -

very high ينزل انذار قبل حدوث trip   

 وعندها تخرج اشارة للبلف الكهربي level low نصل إلي مستوي purgeبعد اتمام عملية ال -

 لكي يعوض علي التانك 

لمبة  ال نصل له أبدا خالل التشغيل العادي وهو موجود فقط لحماية ط very lowالمستوي  -

وينزل عليها  trip  حيث أنة لو وصلنا لهذا المنسوب ألي سبب فإن الطلمبة تخرج  purgeال

interlock يمنعها من التشغيل حتي يتم رفع المنسوب مرة أخري  

له ) strainer ) MBN81AT001 من التانك فإنها تمر علي  purge waterعند خروج ال -

ر وهي آافية لحجز أي شوائب أو جزئيات قد تؤثر  ميكرو ميت٢٥٠شبكة رفيعة فتحتها حوالي 

   burnersعلي الطلمبة أو تسبب انسداد ال

 وهي purge  MBN81AP001 طلمبة ال  strainer بعد ال purging  يوجد علي خط ال -

 وهي تضخ آمية أآبر بقليل من الكمية  positive displacement pump  من نوع ال

خالل   purge waterعويض أي فاقد محتمل حدوثها من   لت purgeالمطلوبة لعملية ال 

purge line   

 مرآب علي خط فرعي من ال pressure control valve  MBN81AA151يوجد بلف  -

main purge line  ٢١ الي التانك وهو يستخدم عند تشغيل الطلمبة وهذا البلف عند ضغط 

 بار 

ماية المنظومة من أي زيادة في  بار لح٢٥ يفتح عند  MBN81AA191يوجد بلف أمان  -

 الضغط قد تحدث نتيجة لوجود انسداد في الخط مثال

  : مالحظة 

 وآذلك يتم قياس  MBN81cp101 من خالل مقياس الضغط  purge systemيتم قياس ضغط  -

purge water volme  من خالل مقياس للسريان  MBN81CF101 وذلك من أجل عملية 

  purgingال
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 ذا فإضغط خرج الكباسو  purging pressure  بين APيتم حساب  purging لتشغيل نظام ال  -

 يتم flow of purge water >3kg/s يتم تشغيل النظام أو إذا آان ٠٫٥ و٠٫٤ بين APآان 

 مما  purgeتشغيل النظام وآل ذلك لضمان عدم دخول السوالر أو الغازات الساخنة إلي نظام ال 

   الغازات الساخنة من حيث منع دخول  seal airظيفة يسبب تلف لة أي أنة يقوم بو

  MBN81cp501في الموقع من خالل مبين للضغط  purge water pressure يتم قياس  -

  Pneumatic خطوط رئيسية مرآب علي آل منها بلفين ٣ إلي  purge waterيتفرع خط ال  -

 -:وهي آالتالي 

- Diffusion line supply والبلفين هما MBN83AA051,MBN83AA052  

- DIFFUSION LINE RETURN  والبلفين هما MBN83AA053,MBN83AA054  

- PREMIX LINE  والبلفين هما MBN84AA051,MBN84AA052  

الخاص  PNEUMATIC STATION تشغيلهم من خالل وآل بلف من هذه البلوف الستة يتم 

  بالوحدة الغازية 

أو  السوالربنظام عكسي للسوالر أثناء التشغيل ويوجد بلفين علي آل خط لضمان عدم حدوث سريان 

  purging في حالة إغالق أي من البلفين بعد اتمام عملية ال   نظام العزل في حالة تشغيل هواء العزل

  ألي سبب أو حدوث أي مشكلة 

 وهي آالتالي  orificeيوجد بين آل بلفين علي نفس الخط 

MBN83PB001,MBN83PB002,MBN84PB001علي خطوط DM supply  و Return و 

Premix  علي الترتيب ووظيفتها تهريب أي ضغط بين البلفين ناتج عن احتجاز purge water  بينهما 

وآذلك تهريب أي سوالر أو هواء عزل في حالة حدوث تهريب من البلف األول جهة غرفة الحريق أو 

    oil leakage tankط علي وهذة الخطو  purgingحدوث مشكلة فية وعدم إغالقة بعد عملية ال

 مرآب بعد بلفي ال MBN83AA201 بلف عدم راجع  diffusion supply علي خط ديوج

PNEUMATIC  وذلك لمنع السريان العكسي للسوالر داخل ال PURGE SYSTEM في حالة 

 حيث ال  diffusion system مباشرة دون تأخير بعد توقف ال  diffusionلخط ال  PURGEعمل 

  هناك سوالر في الخط تحت ضغط يزال 

   وهي purgeهناك أربع حاالت يتم فيهن عمل 

 تكون  F.O.D.M حيث أثناء التشغيل بنظام  F.O.P.M إلي F.O.D.Mعند التغيير من نظام  .١

بالهواء الساخن الخارج من طرد الكباس حيث درجة حرارتة  محاطة  premixفواني ال 
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   purgingالفواني تحتاج إلي تبريد ويتم ذلك من خالل   درجة مئوية وبالتالي فإن ٤٠٠حوالي 

  فوانيبسبب انسداد coking وآذلك فإن من الممكن لدرجة الهواء العالية أن تتسبب في حدوث 

قبل استقبالة  premix  لل  purging حيث أقطارها الصغيرة واستخدام نظام ال  premixال 

  السوالر يحول دون حدوث هذة المشاآل

 بعد  P.M لخط  purging  حيث البد من عمل  F.O.D.M   إلي F.O.P.Mالتغيير من عند  .٢

 Premix Ring قد يتبقي في الخط أو في ال  F.O وذلك للتخلص من أي  D.Mالتحويل لنظام 

 حول فواني ال   Coking مما يتسبب في حدوث انسداد داخل الخط آذلك تفادي حدوث 

Premix ود إلي غرفة الحريق من الفواني دون عمل تذرية لة  بسبب دخول أي بواقي وق

 وبالتالي يسبب انسداد الفواني 

 لتفادي المشاآل السابق  D.M لخط  Purging حيث البد من عمل  F.Oعند إيقاف نظام ال  .٣

  ٢ذآرها في 

  Purgingزالطبيعي إلي نظام السوالر حيث البد من عمل اعند التغيير من نظام الغ .٤

 وذلك لتنظيف الخط تماما حتي  E.S.V وملئ الخط بالماء قبل فتح  Diffusion Returnلل

 التعود أي شوائب منه إلي خط اإلمداد مما يتسبب في حدوث أضرار للطلمبة أو إنسداد للفواني 

  الحظ 

  DM  و  Return علي خطوط  pneumatic فإن بلوف ال  purgingعند بداية تشغيل نظام  

بداية ومع بداية تشغيل الطلمبة فإن بلف التحكم في  تكون مغلقة في الPM و

  يفتح ويرجع الماء إلي التانك مرة أخري وعند الوصول إلي MBN81AA151الضغط

  Purging فإن نظام ال  MBN81CP101وذلك من خالل مقياس الضغط الضغط المطلوب 

وف ال  وفتح بلMBN81AA151بلف التحكم في الضغط  يكون جاهز للتشغيل وذلك بغلق

Pneumatic  علي الخط المطلوب عمل  Purge  فيه 

 عن ضغط غرفة الحريق أو قلت آمية الماء عن القيمة المحددة  purge waterلو قل ضغط ال  

   tripيخرج  purging الخاصة بها فإن نظام ال 

 ثانية حسب الظروف القائمة ١٩٠ إلي ١٥ للحاالت األربع من  purgingتستغرق عملية ال  

  . وآذلك تقف الطلمبة  pneumatic  تغلق بلوف ال purgingعد اتمام ال وب
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ـــــــــــــــ

ـ

  compressor washغسيل الكباس 
  عملية غسيل الكباس تتم بطريقتين

  On Line Compressor Washأثناء دوران الوحدة   .١

    Off Line Compressor Washأثناء توقف الوحدة  .٢

  

حوالي ( مضاف إليها مواد آيميائية  demiتتم آل طريقة من الطريقتين السابقتين مرتين أحدهما بمياه معالجة 

  ومرة أخري بمياه معالجة فقط  غير مضاف إليها أي مواد آيميائية )  لتر مياه ٥٠٠تر لكل  ل١٠٠

  On Line Compressor Washأوال أثناء دوران الوحدة  
  الخطوات 

   PCCداخل  •
o  فتح ريش التوجيةIGV وذلك عن طريق رفع أو خفض الحمل % ٩٠  بنسبة 

• LOCAL  
o  تشغيل طلمبة الDEMI التانك الذي يعوض  التي تعوض علي

  Closed Coolingعلي 

o  فتح البلف الموجود بجوار الNOX   

o  لتر ثم غلقة ٥٠٠ لملئ التانك حتي ٤فتح البلف رقم  

o  لتر والتقليب ١٠٠إضافة المواد الكيميائية   

o يتم توصيل الPOWER  من مفتاح علي الطلمبة وجعلة علي 

   ONوضع 

o  عملSTART للطلمبة ونالحظ أن لمبة Running تضئ  

o  آما هو موضح علي الرسم ٢ والبلف رقم ١فتح البلف رقم  

o  0(عند وصول منسوب التانك إلي صفر لترL (  يتم  عمل

STOP   للطلمبة ثم فصلPower  

o  بلفغلق Spray Valve١ رقم البلف و  

   الخطوات السابقةوتكرر) صابون(يتم إعادة ملئ التانك بالمياه المعالجة الغير مضاف إليها مواد آيميائية 

   

ـــــــــــــــ  ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـ  Reda Abo El-Nagaـ
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 Reda Abo El-Naga ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــ

      Off Line Compressor Washالطريقة الثانية لغسيل الكباس 
   وهذه اإلجراءات هي On Lineهذه الطريقة تتطلب إجراء مزيد من الخطوات والترتيبات عن الغسيل 

   PCCداخل  •
a. Ignition Transformer (يتم عزلة )  

b. IGV Controller Off  

c. IGV power unit  On  

d. IGV set point 100%  

e. Anti Condensate Heat Compressor  Off  

f. Compressor Air Shutoff Open   

g. Start Hydraulic Pump Run 

h. Fuel Oil Drain Valve 1,2 Closed  

• LOCAL  
o  بلف داخل ال١٤فتح جميع بلوف خطوط التصافي وعددهم Enclosure  و واحد أسفل ال 

Air Intake  وواحد أسفل ال Diffuser  

  للكباس والخطوات آالتالي  offline بعد ذلك نكون جاهزين بالوحدة لعمل غسيل 

   Turning gearالوحدة علي الدورات البطيئة  .١
  ) الصابون(نقوم آما هو معتاد بتجهيز التانك وإضافة المواد الكيميائية 

   :ملحوظة

  ) لتر١٥٠(من حجم التانك  % ٢٥ حوالي t/gآمية المياه الالزمة للغسيل أثناء الدورات البطيئة  •

 Jet والخاص بال ٣عملية الغسيل علي الدورات البطيئة تتم من خالل فتح البلف رقم  •

Nozzles   

 من منسوب التانك يتم فصل الطلمبة  % ٢٥عند الوصول لمنسوب ال •

   SFC الوحدة تعمل بال  .٢

   PCCداخل ال  •

   S.G.C وذلك من خالل الT/Gنقوم بفصل الدورات البطيئة   •

 compressor wash علي وضع SFC Aux Mod Selectionنختار الوضع  •
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 Reda Abo El-Naga ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــ

  حتي تضئ اللمبة باللون األخضر SFC Prepareنقوم بعمل  •

  SFC لل  onيتم عمل  •

• LOCAL 

د  يقوم المشغل من الموقع بعمل غسيل / ل١٣ إلي  SFCعند وصول سرعة ال •

 لي الرسم  ع٢ رقم  Spray Nozzlesولكن بفتح البلف الخاص بال

 تحذير هام  •

o يحذر فتح بلف الjet Nozzles  أثناء سرعات أعلي من سرعة الدورات 

 البطيئة 

نقوم بإيقاف طلمبة الغسيل من )  لتر٤٥٠(عند اإلنتهاء من الغسيل بالكمية الباقية  •

 التانك 

  ويجب التأآد من عمل الوحدة علي الدورات البطيئة SFCيقوم المشغل بفصل ال  •

تبع في عملية الغسيل يتم تكرار ما سبق ولكن باستخدام مياه معالجة فقط  مع مالحظة أنة وآما هو م

 مع مالحظة أن تظل الوحدة HRSG PURGE إلي  SFC MODفي هذة المرة يتم تغيير وضع 

بعد عمل غسيل وذلك للتأآد من آسح جميع المياه )  دقيقة ١٥ إلي ١٠(علي هذا الوضع لمد 

  دة الموجودة داخل الوح

  ملحوظة 

 يجب التأآد من أنها علي وضع غلق  OILDRAINS 1,2الدرينات الخاصة بالسوالر  •

Closed أثناء الغسيل وآذلك عند تشغيل الوحدة ومفتوحة علي هذا الوضع لمدة دقيقتين بعد 

  آل مرة للغسيل 

   قبل الدخول Localيجب غلق آل الدرينات من ال •

 s/upقبل الدخول بالوحدة وعمل  ) Reset (٣ إلي وضع  SFC modيجب إعادة  •
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 Reda Abo El-Naga ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــ

  Blow off Systemبلوف النزف 

د  ولذلك عند السرعات المنخفضة  أي عند / ل٣٠٠٠سرعة الكباس المحوري للوحدة الغازية مصمم للعمل علي 

تحميل عالي ونتيجة لهذا التحميل يحدث د فإن المراحل األمامية من الكباس يحدث لها / ل٣٠٠٠سرعة أقل من 

بقات الهواء عن سطح ريش الكباس وهي تكون قوية تصطدم بشدة دوامات هذه الدوامات ناتجة عن إنفصال ط

بالريش حيث طرفها العلوي صغير مدبب أي أنة ضعيف ميكانيكيا مما يسبب اهتزاز الكباس آلة ثم حدوث آسر 

للريشة باإلضافة أن هذه الدوامات ال تتحرك من مكانها وتكون مستقرة في هذا المكان ومع مرور الوقت فإن 

  مما يسهل آثيرا من آسر الريشة واء في هذه المنطقة تسخن وترتفع درجة حرارتها طبقات اله

   أي أختناق الكباس  compressor Surgeالظاهرة تسمي هذه 

   ولتفادي هذة الظاهرة أثناء بدء تشغيل الوحدة فإنة يتم عمل بلوف نزف 

   هذه البلوف تكون مفتوحة في بداية تشغيل الوحدة

  :نظرية العمل 

حيث  عند المرحلة الخامسة Ea1وط بلوف النزف تكون متصلة بمراحل الكباس الثابتة وذلك عند النقطة خط

 عند Ea2يوجد خطين يأخذوا من هذه النقطة وذلك من أعلي ومن أسفل التربينة آما يوجد خط يأخذ من النقطة 

  من أسفل المرحلة التاسعة 

  مع غازات العادم الخارج من التربينة  Diffuserهذة الخطوط تخرج الهواء الزائد إلي ال

 هذا البلف يكون مفتوح في بداية التشغيل butterflyآل خط من خطوط بلوف النزف مرآب علية بلف فراشة 

  هذه البلوف تعمل بواسطة الهواء أي عند حدوث النزف 

 KKS  بلف النزف  مرحلة الكباس  نقطة النزف

Ea1 5 1.1 MBA41AA051 

Ea1 5 1.2 MBA42AA051  

Ea2 9 2 MBA43AA051  

  

ربما يتجمع بعض الماء الناتج عن الغسيل داخل هذه الخطوط ولتفادي ذلك يتم أثناء عمل غسيل للكباس فإنه 

  عمل فتحات داخل هذه الخطوط لتصفية الماء 
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    ( open – Loop control )التحكم ذو الدوائر المفتوحة 

  خطوات تشغيل الوحدة الغازيةل أوتوماتيكيا طبقا فتح وغلق بلوف النزف يتم التحكم فيها

  تشغيل الوحدة باستخدام الوقود الغازي 

  ثم تغلق بالتتابع حيث تكون مفتوحة عند بداية تشغيل الوحدة باستخدام الوقود الغازي فإن بلوف النزف 

  ث / ل ٤٠ عند وصول السرعة إلي ٢يغلق البلف رقم 

  ١٫٢ البلف رقم ث يغلق/ ل٤٩وعند وصول السرعة إلي 

   ١٫١ ثواني يغلق البلف رقم ٥ ب ١٫٢ بعد غلق البلف رقم 

  السائل تشغيل الوحدة باستخدام الوقود

  تكون مفتوحة ثم تغلق بالتتابع فإن بلوف النزف السائلعند بداية تشغيل الوحدة باستخدام الوقود 

   ثانية ٦٠ث ب / ل ٤٧٫٥ بعد  وصول السرعة إلي ١٫١البلف رقم 

   ثانية ٧٠ث ب / ل ٤٧٫٥ بعد  وصول السرعة إلي ١٫٢ رقم البلف

   ثانية ٨٠ث ب / ل ٤٧٫٥ بعد  وصول السرعة إلي ٢بلف رقم 

ذة          إن ه بعد أآتمال التشغيل وغلق جميع بلوف النزف في حالة استخدام الوقود الغازي أو استخدام الوقود السائل ف

   shutdown للوحدة أو عمل  tripالبلوف ال تفتح إال في حالة حدوث 

  إنخفاض السرعة 

شبكة         ٤٧٫٥عند إنخفاض السرعة عن      ي ال م     أثناءعمل الوحدة فإن الوحدة تفصل من عل تح البلف رق  و ١٫١ويف

   يفتح ٢ فإن البلف رقم ٤٠وإذا استمر إنخفاض السرعة ووصلت إلي  ١٫٢

د   ) ٢ و١٫٢ و١٫١( فإن جميع البلوف trip للوحدة أو حدث  shutdownأما إذا حدث  تفتح مرة واحدة وذلك عن

  وصول إشارة تفيد بأن بلف التوقف اإلضطراري الخاص بالوقود  قد أغلق 

  

  الحماية 

 حدث توقف للوحدة في بداية التشغيل إذا وجد أن أي من بلوف النزف غير مفتوح فإنة ي .١

دث  .٢ د وصول     shutdownيح زف عن وف الن ن بل ق أي م م يغل ك إذا ل دة وذل ي   للوح دة إل رعة الوح س

 عة الالزمة لغلق هذا البلف السر

تح       trip يحدث  .٣ ارة ف ة عدم وصول أش ق للوحدة في حال وف    أوغل درة     ألي من البل واني  ٦في زمن ق  ث

)sensor fault (   
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ـــــــــــــــ

ـ

    Fuel Oil الوقود السائل

  
  إلي غرفة الحريقالداخلة الكمية يقوم نظام الوقود السائل بإمداد الوقود إلي الفواني آما يتحكم في  

  مناسبة وآمية ونظافة الداخل إلي غرفة الحريق يجب أن يكون ذو ضغط ودرجة حرارة الوقود 

    PMو  DMنظام الوقود بعد طلمبة الحقن إلي فرعين يتفرع 

DM  يتكون من خطين خط إمدادsupply line وخط راجع Return line يتم حقن آمية من الوقود القادم حيث 

يتكون من خط إمداد فقط  PM الراجع بينمامن طلمبة الحقن إلي خط اإلمداد وباقي الكمية تعود عن طريق خط 

وآمية الوقود القادمة من طلمبة الحقن يتم حقنها آلها داخل غرفة الحريق مع مالحظة أن تشغيل وإيقاف الوحدة 

   اليعمل PMوفي هذه الحالة يكون نظام  فقط  DMالغازية يتم بنظام 

   PMالعمل بنظام  يتم)من الحمل% ٥٠أآبرمن (عند األحمال العالية 

 اليخرج في هذه الحالة همالحظة أن مع  اإلنبعاثات الملوثة للبيئة واإلجهادات تكون أقلفي هذة الحالة تكونه نأل

بينما في األحمال المنخفضة يتم العمل  وذلك للمحافظة علي استقرار اللهب  Pilot آـ بل يعمل DMنظام ال

   فقط DMبنظام ال

ــــــــــــ  ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ـ  Reda Abo El-Nagaـ
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 Reda Abo El-Naga ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــ

  نظام الوقود السائل مكونات 

 Ventingالهواية  .١

 وذلك إلزالة أي فقاقيع هواء تتجمع أثناء توقف الهواية يكون متصل بأعلي نقطة قبل الفالتر الرئيسيةخط 

  النظام 

  Filter الفالتر .٢

يعمال علي إزالة أي  موجودين قبل طلمبة الحقن MBN11AT002 وMBN11AT001 هما فلترينيوجد 

شوائب أو مكونات صلبة ربما تؤدي إلي تلف طلمبة الحقن أو انسداد الفواني ويكون أحد الفلترين في الخدمة 

اطي في حالة إنخفاض الضغط عن القيمة المحددة لة نتيجة لوجود شوائب داخل الفلتر ينزل إنذار واآلخر إحتي

   يدويا وفي هذه الحالة يتم التغيير علي الفلتر الثاني

   Bladder Accumulatorمثبت الضغط  .٣

لفتح وغلق بلوف الوقود يحدث تغير فجائي في سرعة الوقود ينتج عنها تغير في الضغط ولتفادي هذا نتيجة 

في خط امداد الوقود MBN11BB002  وMBN11BB001 هما  accumulator التغير يتم وضع اثنين 

  يعمالن علي تثبيت الضغط 

  Injected Pump MBN12AP001طلمبة الحقن  .٤

  طلمبة الحقن برفع ضغط الوقود إلي القيمة المناسبة لعمل تذرير له تقوم   

 MBN12CP102 و MBN12cp101 هما Pressure transducerحالة أن أثنين من ثالث في 

 بار يمنع تشغيل الطلمبة أما ١طلمبة الحقن أقل من  أعطوا قراءة تعني أن الضغط قبل MBN12CP103و

 أثناء عمل النظام فإن الطلمبة تقف أوتوماتيكيا وذلك لتفادي 0.1ذآرو أن الضغط قبل الطلمبة أقل من إذا 

    cavitationsظاهرة ال

 هم Dual Element Temp Instrumentمراقبة درجة حرارة آراسي الطلمبة والموتور عن طريق يتم 

)MBN12CT101 to MBN12CT108 (م تفي حالة زيادة درجة حرارة الكراسي عن القيمة المحددة ي

  عمل إيقاف للطلمبة 

 و  MBN13CP101 هم Pressure Transducerيتم مراقبة ضغط طرد الطلمبة عن طريق 

MBN13CP102 و MBN13CP103   

البلف فإن ) الطرد مغلق(وجميع بلوف خطوط اإلماد والراجع مغلقة حالة عمل الطلمبة في 

MBN12AA053 يفتح عن طريق spring force لتحويل الوقود إلي خط الراجع المساعد   
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فقط % ٢٠ وظيفته هو إمرار  MBN12aa053 موجود بعد البلف MBN12BP004 هو  Orificeيوجد 

   )Minimum Flow( الوقود الخارجة من طرد الطلمبة من آمية

 وهذا  يمنع زيادة ضغط الطرد عن القيمة المحددة لهsafety valve MBN13AA181يوجد بلف أمان آما  

 ١٥٢مع مالحظة أن هذا البلف يفتح عند ضغط يحدث في حالة زيادة سرعة الطلمبة عن القيمة المحددة لها 

  بار 

    Diffusion مكونات نظام ال

١. DM supply line Emergency Stop Valve  

إلي فواني أو عدم إمرار الوقود السائل  في التحكم في إمرار MBN14AA051 ESV يستخدم ال 

أو اإليقاف أو التغيير من وقود غازي إلي وقود سائل والعكس  وذلك خالل عمليات بدء التشغيل Diffusionال

 Over وفي الحاالت الطارئة التي نحتاج إلي إيقاف الوحدة الغازية بشكل سريع لحمايتها ووقايتها من حدوث

Speed فإن بلف التوقف اإلضطراري ESV بسرعة وبشكل مكتمل وذلك من خالل spring force   وهو من 

  ل بالزيت الهيدروليكي البلوف التي تعم

٢. DM supply line Control Valve  

   له وظيفتان  MBN14AA151 هذا البلف

 Diff Burnerالتحكم في آمية الوقود التي تذهب إلي الفواني  •

 أي أنة بقفل بسرعة وبشكل مكتمل ESV للتربينة فإنة يقوم بنفس وظيفة Tripعند حدوث  •

  Spring Forceإليقاف خط الوقود وذلك من خالل 

  مالحظة 

وذلك لحماية  spring للتربينة من خالل Trip في حالة حدوث ESV يعمالن ك ESV , CVآال من 

  التربينة في حالة حدوث مشكلة في أحدهما فإن اآلخر سوف يعمل 

٣. Permanent element FO Filter (DM)   

أي شوائب بالرغم من عمليات الفلترة التي تتم للوقود السائل بمجرد خروجة من التانك فإن هناك احتمال لوجود 

من أي Diff Burner وذلك فإنة لحماية اإلمدادأو حدوث تلوث للوقود وباألخص بعدما يمر مسافة في خط 

 قبل حلقة توزيع الوقود علي  دائم MBN31AT001أوساخ يمكن أن تسدها فإنة يوجد فلتر شبكة رفيعة جدا

  الفواني 

 فإن الغازية تخرج Setting عن الP∆ يقرأ الضغط قبل وبعد الفلتر ولو زاد  Pressure Transيوجد 

Shutdown   
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٤. FO lines to the Combustion Chamber (DM)   

  مثبتة حول غرفة الحريق  فونية من خالل حلقة دائرية٢٤علي  supply lineوقود اآلتي من يتم توزيع ال 

وذلك بعد عمل  وآذلك الفواني Ring Line والتي تستخدم في تنظيف ال Purge Waterيتم إمرار 

Shutdown لل DM system  وهي موصلة ب DM supply lineمن عند أعلي نقطة فية قبل ال Ring 

Line  وبذلك يتم توزيع الماء تحت ثقل وزنها دون الحاجة إلي طلمبة   

وذلك لضمان عدم دخول أي  ) V( يعني تقريبا حرف  Siphon علي شكل purge waterالجزء الموصل فية 

Condensate Seal Air  أو Residual water purge  علي خط Oil Supply  بعد توقف DM )  أي

ألن هذا لو حصل فإن الوقود السائل سوف يرتفع  )  Oil Line وليس  Ring lineلضمان تحرك الماء جهة 

 ومنة إلي الفواني حيث درجات الحرارة لمعدن الفواني ما زالت Ring Lineفوق الماء وممكن يمر خالل ال 

    )coked(الوقود عالية مما يؤدي إلي إحتراق 

 pneumatic ball من خالل  Ring Line وهو يأتي من الكباس وموصل بال  seal airيوجد آذلك خط 

valve  MBN34AA051 خالل تشغيل التربينة مستخدمين الوقود الغازي فإنة يتم تغذية ال Ring Line  

ات  وذلك حتي يمنع الغاز Diff Burnerبهواء خارج من طرد الكباس فيمر هذا الهواء خالل فتحات ال 

   وآذلك تبريد الفواني  FO DM systemالساخنة الناتجة من عملية الحرق داخل غرفة الحريق من الدخول إلي 

ولذلك حتي نمنع  درجة مئوية ٤٠٠ الخارج من الكباس تكون درجة حرارتة حوالي  Seal Airهواء العزل 

    ball valve درجة قبل دخولة علي ١٣١ فإنة يتم تبريدة إلي حوالي  cokingال

 return يمر هواء العزل مضغوط إلي  return lineو ال    main line الموجود بين  orificeمن خالل ال 

line  وهذا يساعد علي التأآد من أن بلوف عدم الراجع الموجودة علي خطوط F.O DM Return  مغلقة تماما 

 الخاصة بها وهذا  disksحت تأثير وزن الأثناء التشغيل باستخدام الوقود الغازي وذلك ألن هذه البلوف تغلق ت

   وبالتالي نضمن أن البلوف مغلقة تماما  disksالهواء المضغوط يضغط أآثر علي هذه ال 

 إلي ال  supply فإن آمية الوقود المارة من ال  f.o قطرة صغير جدا أي أنة أثناء التشغيل بال  orificeهذا ال 

return line  يمكن إهمالها   

وهذا  بار ١٧ بار وعندنا ضغط غرفة الحريق ٦٠ حوالي  FO  فإن ضغط  FO DMلتشغيل باستخدام أثناء ا

 الموجود بالبلف أو عدم  sealing في ال  f.o يحدث مشكلة أن التشغيل بال  seal air ball valveبالنسبة إلي 

  seal air بار إلي خط ال ٦٠معناه مرور وقود بضغط )  البلف مغلق  FOأثناء التشغيل ب (غلق البلف تماما 

 في حالة  F.O لل  drainومنة إلي الكباس مما يسبب حدوث إشتعال ولذلك تم عمل خط )  بار١٧ضغطة (

  selonoid أو عدم غلق البلف تماما وذلك من خالل بلف آهربي  sealingحدوث أي تهريب للوقود من خالل 
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 ومنه إلي تانك الدرينات  orificeأي آمية وقود زائدة خال ل  تسمح بمرور  F.Oيكون مفتوح أثناء التشغيل بال 

  الموجود أسفل نظام الوقود السائل 

 ولو هذا الضغط زاد عن  orifice زادت سوف يزيد معها الضغط قبل ال  orifice قبل ال  F.Oلو آمية ال 

setting يخرج  معين فإن نظام الوقود السائل trip الثالثة  وذلك من خالل أي اثنين من pressure 

transducer  MBN34CP001,MBN34CP002,MBN34CP003  يعطوا قراءةhigh نظام  يخرج ال  

trip    

  FOمغلق ألن هواء العزل يعمل بعد انتهاء العمل بال   ball valve بلف FO sys بال الحظ أثناء التشغيل

   مفتوح لتهريب أي وقود والعكس  solenoidوبلف   purgingوآذلك اآتمال عملية 

 في حالة حدوث مشكلة في  Return Line  فإن جزء من الوقود يرجع من خالل  FOأثناء التشغيل ب 

فإن بلف عدم الراجع الموجود علي )  الخط أي ال يوجد وقود ذاهب إلي الفواني الخاص بهذا ( supply lineال

 غرفة  بالدخول علي هذه الفواني ألنه سوف يدخل Returnخط الوقود الراجع اليسمح للوقود الموجود في ال 

  مشاآل الحريق بدون حرق وبالتالي يسبب 

 عند تغيير نظام التشغيل من غاز إلي سوالر  Purge Water موصل به خط لل  Main Return Lineخط 

 ما يفتح وذلك لتنظيف الخط من أي شوائب أو وقود  ESV قبل بلف  purge water يمأل بال  returnفإن خط 

  د قود الجديترسب قبل اختالطة بالو

 returnالمحتمل تكونها والتي تتجمع عند أعلي نقطة في خط  air pocket فإن ال  foعند إيقاف التشغيل بنظام 

    main supplyإلي خط   orifice يتم امرارها من خالل ال 

٥. Return line Emergency Stop Valve (DM)   

لوقود وآذلك في  من حيث التحكم في إمرار أو عدم إمرار ا supply line هذا البلف له نفس الوظيفة في ال

   وهو يعمل بنظام الهيدروليك  spring forceحالة الطوارئ يغلق بسرعة تحت تأثير 

 الزم يفتح Return ESV MBN52AA051    يأخذ أمر فتح فإن بلف  supply line ESVبمجرد أن بلف

  supply lineخالل وقت قصير جدا ألنة لو لم يتم فتحة بسرعة فمعني ذلك أن آل آمية الوقود الداخلة في 

سوف تدخل غرفة الحريق وهذا غير مرغوب فيه ولذلك فإن البلف إذا لم يفتح خالل وقت قصير جدا فإن نظام 

       tripالوقود يخرج 

٦. Return Line Control Valve  MBN53AA151   

 أو بمعني أدق التحكم في آمية الوقود الداخل  return line التحكم في آمية الوقود الداخلة علي وظيفة هذا البلف

 وآمية الوقود التي ترجع في خط الراجع  supplyوهو الفرق بين آمية الوقود الداخل علي إلي غرفة الحريق 
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  CV فإن ال ESVوآذلك له وظيفة أخري وهي إحكام وعدم التهريب علي خط الراجع حيث أنة بمجرد غلق 

  يغلق وراءة مباشرة 

٧. Temp Acquisition and control in the Return line 

 MBN55CT104 وآذلك  temp CV وهو بلف MBN55AA151 بلف  Return lineيوجد علي خط 

 من  I&C system معا يكونان وحدة تحكم مستقلة تماما عن  واإلثنينtemp measuring instrumentوهو 

أي يتحكم في آمية  يغلق أو يفتح  Temp CVلدرجة الحرارة فإن بلف  MBN55CT104خالل قراءة ال

 وهذا  Returnك علي أساس درجة حرارتها وبالتالي يكون دائما آمية متغيرة من ال الوقود الراجعة إلي التان

  Turbine Controller تذهب إشارة إلي Pressure Transducer 2التغير يصاحبة تغير في الضغط يقيسة 

يرة  في حالة حقن آميات صغ Controller أي إنحرافات آبيرة بالنسبة لل  Major Deviationلكي تمنع أي 

   يعني تقريبا في حالة خفض األحمال  من الوقود داخل غرفة الحريق 

د / ل٣٠٠٠ وبعد وصول التربينة لسرعة  Startup يكون دائما مفتوح فتحة آاملة خالل ال  Temp CVبلف 

 درجة ٥٢ ولتكن FO التي ترجع إلي التانك علي أساس درجة حرارة ال  Flowيبدأ البلف يتحكم في آمية ال

Set Point   

 Mainفإن الوقود الموجود في خط الراجع سوف تتم إعادتة إلي خط  درجة ٥٢ لو درجة حرارة الوقود أقل من 

Supply  عند نقطة قبل الفالتر وهذا يعرف بال Recirculation Mode  يعني بلف Recirculation  مغلق   

قود الساخن سوف يتم إرسالها إلي التانك وذلك من خالل  درجة فإن جزء من الو٥٢لو درجة الحرارة أآبر من 

   درجة ٥٢ وتعتمد فتحة البلف علي درجة حرارة الوقود األعلي من  Recirculationفتح بلف 

 أي لماذا نقلل درجة Recirculation نلجأ إلي ال Settingفي حالة ارتفاع درجة حرارة الوقود عن ال 

  الحرارة 

 بدرجة الحرارة العالية فإنة ألي سبب لو حدث إنخفاض  Inject Pump  طلمبة الحقنألن لو الوقود دخل علي

 علي الطلمبة وبذلك يخرج النظام  cavitationsفي ضغط الوقود قبل الطلمبة فإنة سوف يتبخر وبالتالي يحدث 

trip    

هم لو اثنين من) وقاية للطلمبة( لقياس درجة الحرارة  Recirculation قبل خط   Thermometer 3يوجد 

 injected وهذا ممكن يحدث في حالة خفض األحمال ألن آمية الوقود  trip يخرج النظام  highأعطو قراءة 

وبالتالي فإن هناك احتمال آبير أن   circulationتكون ضغيرة وبالتالي هناك راجع بكميات آبيرة يحدث لة 

  تكون درجة الحرارة عالية 
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    Premix systemمكونات نظام ال

١. PM Emergency Stop Valve  

 باإلضافة إلي أنه PMإلي فواني  من حيث التحكم في إمرار أو عدم إمرار الوقود  DM ESVلة نفس وظيفة 

  والبلف يعمل بالزبت الهيدروليكي   للتربينة  trip مباشرة بسرعة في حالة حدوث يغلق

٢. PM Control Valve    

    DM CVلة وظيفتان مثل بلف 

   PM المارة إلي فواني flowالتحكم في آمية ال  •

• Trip function  أي بمجرد حدوث trip  للتربينة فإنة يغلق مباشرة تحت تأثير spring 

force  مثل ESV تماما  وهو بلف هيدروليك  

٣. Permanent element fuel oil filter PM   

 من حيث ضمان عدم وجود أي شوائب أو Diffعلي خط   Permanent Filterهذا البلف لة نفس وظيفة 

  لوقود قبل دخولة علي الفواني لضمان عدم انسدادها مكونات في ا

 ينزل إنذار ولو زادت أآثر يحدث  setting value عن ال P∆ لقياس press transducerويوجد علية 

change over from FO PM to FO DM    

    Trip تخرج التربينة DM زادت علي فلتر الP∆لو 

٤. FO Line to the Combustion chamber (PM)  

 وهما  seal air وآذلك  Purge water  حتي غرفة الحريق مرآب علية خطوط  PM supply lineخط ال 

  عند أسفل نقطة في drainموصل علية  PM line ولكن خط  DMلهما نفس المواصفات والوظائف علي خط 

PM ring line  وهو مرآب علية بلفين MBN45AA401 و MBN45AA402 وال يوجد هذا ال drain  

    diff ring lineعلي خط 

٥. Burner Pressure Monitoring   

أي آافي لعمل  بوظيفتها بشكل مثالي تحتاج أن يكون الوقود الداخل لها ضغطة مثالي لكي تقوم الفواني

atomize وإال سنجد وقود غير محترق يدخل غرفة الحريق وفي هذه الحالة سيحدث اآلتي   

ريق وإما أن يحدث أن الغازات الساخنة تدخل علي داخل غرفة الح ) Explosion(إما أن يحدث انفجار  •

بشكل عكسي ولذلك اهتموا بقياس ضغط الوقود داخل غرفة  )FO )  Return ,DM,PMخطوط 

كباس بدال منة الحريق ونظرا لصعوبة قياس الضغط داخل غرفة الحريق يتم قياس ضغط الخارج من ال
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لذلك لدينا جهازين لقياس الضغط هما  بار و١٧ عند ضغط ثابت وهو عل أساس أن عملية الحريق تتم

MBA12CP101  و MBA12CP102  علي آال من DM supply  و PM supply  الذي يعطي 

 داللة عن ضغط الوقود عند الفواني 

 بين الضغط عند  Differential pressيتم حسلب الفرق بين قراءة الضغوط   I&C systemخالل نظام من 

  .طرد الكباس والضغط الذي علي الخطوط 

  Tripلوحدة يخرج  PM أو ال  trip آالهما يخرج PM و DM  معين فإن  setting آانت أقل من P∆لو 

   P∆وهذا يتوقف علي مقدار 

٦. Pressure Relief of DM and PM (vented oil seal)   

وتهريب للوقود داخل غرفة خالل توقف الوحدة الغازية يوجد هناك تجمع آميات صغيرة من الوقود السائل 

 غير مغلقة تماما يحدث تهريب  ESVالحريق من خالل وجود ضغط داخل خطوط اإلمداد وآانت بلوف ال 

   Return line خالل خط الراجع 

ذلك في فترة توقف طويلة للوحدة وبذلك لو حدث  Return lineلو آان ضغط الوقود أعلي من الضغط داخل 

الغازية يمكن أن تتجمع آميات آبيرة من الوقود داخل غرفة الحريق مما يسبب انفجار عند بداية تشغيلها ولتجنب 

خط درين  )  DM, Return, PM(  علي آل خطوط النظام  CV و  ESVذلك يوجد بين بلفي 

MBN14AA501,MBN52AA501,MBN23AA501  وذلك لتهريب أي وقود FO leakage  علي 

Drain tank   

 وبالتالي المنطقة بينهم هي أآثر منطقة  CV يغلق قبل  ESVوهو يرآب في هذه المنطقة بين البلفين ألن بلف 

 يحتمل تواجد باقي وقود فيها

 و  MBN52AA401 لها أقطار صغيرة جدا وهي  orifice 3يوجد علي خط الدرين آذلك 

MBN52BP001 و MBN14BP001  وذلك لضمان تهريب آميات صغيرة جدا من الوقود في حالة فتح أي 

   تكون آل ابلوف الكهربية مغلقة FO ألن أثناء التشغيل بال FOبلف من البلوف الكهربية فجأة أثناء التشغيل بال 
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٧. Leakage oil tank   

• DM Return Line 

• Main FO line Before Injected Pump  

• Main FO after Injected Pump  

• DM,PM,DM Return After C.V  

• Vented oil seal  

• Return Line Before ESV  

• Seal air of DM, PM  

• PM Ring line 

  هذه الخطوط ترمي في التانك ويوجد علي التانك هواية آل 

 وهي تعمل بإشارة من  auxiliary Returnيوجد علي هذا التانك طلمبة تأخذ من التانك وتعطي إلي آذلك 

level  أي عندما يصل المنسوب في الزيادة لحد معين تعمل الطلمبة و إذا لم تعمل ينزل انذار HH   
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ـ

  NOX water Injectionنظام حقن المياه 

  
  

   فكرة عامة

 هو استغالل الحرارة الناتجة من تفاعل الوقود مع الهواء في NOX waterالغرض األساسي من استخدام الـ 

 NOXتبخير هذا الماء وبالتالي تقليل درجات الحرارة الناتجة عن التفاعل ومعها تقل مرآبات الـ 

  الوظيفة 

 Emulsion mode) EMUال  مع استخدام  Fuel oilتربينة الغازية بنظام الوقود السائل أثناء تشغيل ال

Mode ( الـ  حقن مياةفإن نظام NOX  يحقن الـ NOX waterكمية والضغط المطلوبين داخل ال بFO PM 

Supply  وآذلك لو ضروري داخل FO DM supply عند نقطة علي مسافة صغيرة وقريبة من Ring line    

   موجود علي آل خط آاآلتي Static Mixer من خالل NOX waterيتم عمل الخلط بين الوقود السائل والـ 

MBN43AM001 موجود علي خط PM supply line    

ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــ ـ  Reda Abo El-Nagaـ
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MBN33AM001 موجود علي خط DM supply line  

فة الحريق  ألنة ال يتم عمل حرق داخل غر DM Return في خط الراجع NOX water ال يتم حقن : الحظ 

  من خالل هذا الخط أساسا 

)Emulsion mode (  يجعلFlame temp More uniform  ألنة يعمل علي استهالك الحرارة الناتجة من 

  Lower والـ  peak يعني يجعل الفرق بين الـ Peak tempتفاعل الوقود مع الهواء وبالتالي يقلل من قيم  الـ 

   NOXآما يمنع تكون الـ  More Uniformأقل وبالتالي يكون التوزيع 

 التي يتم حقنها مع الوقود يتم تبخيرها داخل غرفة الحريق آمرحلة أولي من التسخين ومع NOX waterالـ 

 له نفس درجة Superheated Steamإلي استمرار عملية التسخين داخل غرفة الحريق يتم تحويل هذا البخار 

  )درجة١٢٣٠ ( Temp inlet Tempحرارة الـ 

 القادم من الكباس Compressed air تتم معاملتة داخل التربينة مثل ال  S/H steam المحمصالبخار هذا

  إزاي ؟

 تسمح بسحب آمية مناظرة لها من الوقود أي تزيد آمية الوقود  Super Heated Steamهذه الكمية من الـ 

ؤدي إلي  وهذا في النهاية يEMU modeالداخل للتربينة عنة مع استخدام هواء الكباس فقط أي بدون استخدام 

 Turbine Inlet والـ  IGV fully openedالخارجة من التربينة علي الرغم من أن  O/p power زيادة ال

Temp مساوية لدرجة حرارة الـ Base Load   

  مالحظات 

 أي حريق جاف Dry combustion يسمي  EMU Modeتشغيل الوحدة الغازية بدون استخدام الـ  •

   Dry Combustionالـ   >  EMU mode في حالة الـ  Base load حمل المتاحالـ •

 المضافة NOX waterوذلك ألن آمية  dry combustionالـ   <EMU modeالكفاءة في حالة  •

 للتربينة في زيادتها أقل  حيث أن o/pللتربينة في الوقت اللي فية  ) I/P(للوقود تعمل علي زيادة 

  I/P علي O/Pالكفاءة هي 

  مكونات نظام حقن المياة
١. Shut Off Valve In The Supply Line 

 NOXوهو بلف يدوي مرآب علي خط اإلمداد ويستخدم في عزل نظام الـ  ) MBU24AA251(البلف رقم 

ألي سبب مثل عمل صيانة والبد من التأآد من فتح هذا البلف قبل تشغيل آلة عن نظام تغذيتة من وحدة المعالجة 

    NOXنظام الـ 

  



  
  
  

  

  

  
 

 الشرآة القابضة لكهرباء مصر
  شرآة غرب الدلتا إلنتاج الكهرباء

  مشروع محطة توليد آهرباء النوبارية

EGYPTIAN ELECTRICITY HOLDING COMPANY 
 

WEST DELTA ELECTRICITY PRODUCTION COMPANY 
 

NUBARIA POWER STATION COMBINED CYCLE PROJECT 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Nubaria Power Station Project  
Tel & Fax   : 002 (045) 3661058 

  مشروع محطة توليد آهرباء النوبارية
  ٠٠٢) ٠٤٥ (٣٦٦١٠٥٨ : آسفا & تليفون

  
 

 Reda Abo El-Naga ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــ

 الفلتر  .٢

 إزالة الشوائب أو أي مواد صلبة موجودة في الماء قد تسبب مشاآل يستخدم في ) MBU24AT001(الفلتر 

  في النظام بعد ذلك مثل الطلمبة أو الفواني 

 إلزالة أي أجسام غريبة موجودة commissioningوهذا الفلتر موجود خصيصا الستخدامة أثناء عمليلت الـ 

  في الخطوط أثناء الترآيبات وذلك عند غسيل هذه الخطوط 

 وفيها يتم فتح Venting Operation البد أوال من ملئ الفلتر بالماء وذلك لعمل NOX تشغيل نظام الـ قبل بدء

 من أجل تهريب أي هواء موجود داخل الفلتر ومن خالل زجاجة البيان MBU24AA501الـبلف 

MBU24CF501 تعرف أن عملية الـ Ventingل  قد انتهت أي ال يوجد هواء داخل الفلتر وذلك من خال

  رؤية الماء خاللها وعند ذلك يتم غلق البلف 

 وهو وحدة المعالجة نظيف جدا فإن هذا الفلتر بسيط جدا في تصميمة وهو NOX waterنظرا ألن مصدر الـ

 Differential حيث أنه مضمون أن الماء القادم لة نظيف ومن خالل single elementعبارة عن 

Pressure) MBU24cp501 ( دي اتساخ الفلتر حيث عند وصول يمكن معرفة م)∆P < 0.5 bar (  البد من

  تنظيف الفلتر 

 MBU24AA251( مع غلق البلف اليدوي NOX System للـ  Shutdownعند تنظيف هذا الفلتر يتم عمل 

   MBU24AA401ثم يتم عمل تصفية للماء الموجود في الفلتر من خالل البلف ) 

  Injected Pumpطلمبة الحقن  .٣

 للضغط  NOX waterـ وهي تستخدم في رفع ضغط ال Centrifugal من النوع MBU25AP001 الطلمبة

   Emulsion Modeالمطلوب إلتمام عملية الـ 

 وذلك ألن آمية F.O DM أعلي منة في حالة F.O PM المستخدم في حالة NOX waterنظرا ألن ضغط الـ 

فقط آما أنة عند التشغيل % ٨ هي PM  مع الـpilotعند استخداوة آـ  DMالوقود المستخدمة في حالة الـ 

 PM أما بالنسبة للـDM باستخدام الـBase loadفإننا النصل إلي  )في حالة البداية للتربينة (DMباستخدام الـ

 PM أي أنة في جميع األحوال آمية الوقود المستخدمة في الـBase loadفإننا في آل األحوال نصل بة إلي الـ 

  وآذلك ضغط الوقود  ) DM(في دائما أآبرمنها 

 الخارج من طلمبة الوقود PM FOالبد أن يكون مساوي ضغط الـ ) PM(في حالة الـ NOX waterضغط الـ 

 NOX water ولذلك نجد أن الـ NOXوذلك حتي ال يحدث سريان عكسي للوقود داخل نظام الـ السائل 

 ليس NOX Water فإن الـ DMي حالة الـ  مسحوب من آخر مرحلة أما ف PMالخارج من الطلمبة إلي ال

  مسحوبا من المرحلة األخيرة وإنما من مراحل قبلها حيث ضغطها أقل 
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   فإنة  Cavitationsلحماية هذه الطلمبة من الـ 

 لقراءة الضغط قبل الطلمبة  ) pressure switch) MBU25cp001يوجد  .١

 قبل الطلمبةلقراءة درجة الحرارة  ) temp switch ) MBU25CT001يوجد  .٢

 لو حصل Tripأو تخرج فإن الطلمبة ال تعمل  ) Too high(أو درجة الحرارة  ) Too low(إذا آان الضغط 

  أي من هين الحالتين أثناء التشغيل الطبيعي 

 Vapor Pressure   التبخيريوصلونا لضغط ) T too high( و  )  P too low( الحظ أن آلتا الحالتين  

   Cavitationsالمسبب لل 

إذا قلت آمية  ) MBU25CF001 (Flow Meterيوجد  ) over heating(لك لحماية الطلمبة من الـ آذ

فإن الطلمبة  ) sec 5( الداخلة للطلمبة عن أقل آمية تسمح بتشغيل الطلمبة لمدة معينة ولتكن أآثر من  Flowال

   Tripتخرج 

 وعددها Dual Element Temp Instrumentبواسطة  الخاصة بالطلمبة Bearingتقاس درجة حرارة الـ 

 ) 2Bearing(و MBU25CT105,MBU25CT106هم للطلمبة و ) bearing 2(  موزعة آاآلتي ٤

    MBU25CT107,MBU25CT108  هم للموتور 

 One Element ألي آرسي من األربعة سجلوا زيادة في درجة الحرارة أو  Both Elementلو  •

  Tripث بة عطل فإن الطلمبة تخرج سجل زيادة في درجة الحرارة واآلخر حد

 ألي آرسي حصل فيهم عطل ) 2element( لو الـtripينزل انذار أوال قبل حدوث  •

٤. Automatic Recirculation check valve 

  Min Flow Valveيعمل آـ  ) MBU25AA051( هذا البلف  •

 ناحية خط اإلمداد  NOXف يوجة طرد طلمبة الـ فإن هذا البل ) EMU mode(أثناء التشغيل بنظام الـ  •

  Min Flow lineإلي الفواني وبالتالي فإن هذا البلف يغلق السكة ناحية الـ 

تكون مغلقة وآذلك في حالة   الـتحكم والتوقف اإلضطراري وف فإن بلNOXعند بدء تشغيل طلمبة الـ  •

 Min خط الـ يفتح   Recirculation فإن بلف الـ NOX waterالتشغيل بحقن آميات صغيرة من الـ 

Flow  ويوجد الـ NOX water ناحيتة بكميات محددة حسب حالة التشغيل  

 ولكن يتم إمرار الماء PM line الـ  خطوط  إليNOXفي هذه الحالة ال يتم إمرار آل طرد طلمبة الـ  •

 وممكن هذا يحدث في حالة خفض األحمال  NOXوذلك لتقليل ضغط ماء الـ  Orificeمن خالل الـ 

 وضغطها في هذه الحالة NOX آمية الوقود وضغطها وبالتالي البد من خفض آمية الـ حيث يتم خفض
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 آي يهرب ماء  Min Flow الـ Orifice فيفتح  Orificeتزداد آمية الماء المحجوزة بين الطلمبة والـ 

  عليها Overheatingمن الطلمبة حتي يمنع حدوث 

  NOXمراقبة ضغط  طلمبة الـ  .٥

 علي MBU25CP101 هو Pressure switchضغط طرد الطلمبة من خالل  يتم مراقبة ومتابعة •

  Diffusion علي خط  MBU25CP102  هو Pressure switch وآذلك  Premixخط  الـ 

 وذلك حتي ال يحدث  NOX    Tripفي حالة انخفاض الضغط عن القيمة المححدة يخرج نظام الـ  •

  NOXسريان عكسي من الوقود إلي نظام 

٦. Vented Emulsion Seal   

هي بلوف التوقف اإلضطراري علي خطوط  الـ  ) MBU46AA051 و MBU41AA051(البلوف 

Diffusionوالـ Premix وهذه البلوف لها وظيفتين   

  إلي الخطوط الخاصة بها NOX water flowالسماح أو عدم السماح بمرور الـ  •

 إلتجاه العكسي عند غلق هذة البلوف فإنها تمنع الوقود من السريان في ا •

 هذه البلوف تعمل بالزيت الهيدروليكي •

 diffعلي آل من خطي الـ  ) CV(و  ) ESV( الذي يتم حجزة بين الـ Flowيتم تهريب الـ 

    vented Fuel oil seal  ناحية الـ  Premixوال

   من  vented Fuel oil sealيتكون الـ 

• Orifice  هو MBU41BP001  وموجود علي خط الـDiffusion  

 ٦٠ في هذه المنطقة يكون آبير حوالي Flow موجود ألن ضغط الـ  orificeهذا الـ 

بار وبالتالي نحتاج إلي تقليل هذا الضغط حتي ال يؤثر علي البلوف أثناء التشغيل 

  العادي حيث تكون مغلقة وآذلك ال يسبب مشاآل في التانك 

•   orifice هوMBU46BP001 وموجود علي خط الـ Premix   

 حيث  Relief Valveتعتبر  ) MBU46AA052 و MBU41AA052(الحظ أن البلوف  •

 أنهاتعمل علي تهريب الوقود بين البلفين 

 Drainage وهو MBU47BB001 هو  Collecting Tank في الـ هذا التهريب يتم تجميعة في 

Tank منفصل وذلك ألنة يتم فية تجميع )NOX water والوقود السائل  (  
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    NOXالتحكم والتوقف اإلضطراري في نظام الـبلوف  .٧

   Premix Mode و Diffusion Mode متماثل في حالة Emulsion Mode Piping Systemالـ 

 Premix و Diffusion Modeبلفي التحكم والتوقف اإلضطراري الموجودين علي آل من خطي 

Mode  يكونان معا وحدة تسميDual Element Shutoff  هذه البلوف تعمل بالزيت الهيدروليكي 

  ووظيفتها 

  المراد حقنة NOX waterهي التحكم في تنظيم آمية الـ  ) CV(ف التحكم وظيفة بل •

 فإن هذه البلوف تغلق Tripهي عند حدوث  ) ESV(وظيفو بلف التوقف اإلضطراري  •

   Spring Forceبسرعة وبإحكام تحت تأثير 

ستغرق أقل  المشوار الذي تأخذة هذه البلوف في الفتح والغلق يNormal Operationحيث في حالة الـ 

 مللي 300 في زمن أقل من Spring تغلق تحت تأثير الـ  Trip ثانية ولكن في حالة حدوث 5.6من 

  ثانية 

  NOX waterقياس آمية ال .٨

بكميات أآبر من القيمة المحددة قد يتسبب هذا في انطفاء اللهب لذلك NOX water لو تم حقن آمية من الـ 

ميات التي يتم حقنها من الماء حتي يتم تسجيل أي إنحرافات أو فإنة من الضروري متابعة ومراقبة الك

  تغيرات في الكميات المحقونة عن القيمة المحددة قد تتسبب في حدوث مشاآل 

   آاآلتي Diffusion و الـ  Premix علي خطوط الـ NOX waterيتم قياس ضغط الـ 

 هو Pressure Switchبعد طرد الطلمبة وقبل بلف التوقف اإلضطراري من خالل  •

)MBU25CP101,MBU25CP102(  

  )MBU41CP101,MBU46CP101( بعد بلف التحكم من خالل  •

 بعد بلفي Flow meter ) MBU43CF101,MBU48CF101 من خالل Flowيتم قياس الـ  •

 التحكم والتوقف اإلضطراري 

  وMBU43CF101(  المارة يتم تسجيلها من خالل Flowـأي تغيرات لحظية في آميات ال •

MBU48CF 101 (  وعند نسجيل حدوث تغيرات بشكل آبير غير مرغوب فية يحدثTrip  

 حماية للهب 

٩. Emulsion (EMU)  

 مع الوقود السائل وذلك بعد T من خالل NOX waterعن طريق حقن الـ  )Emulsion(يتم عمل الـ 

  بلوف التحكم الخاصة بالوقودالسائل 
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 علي خط الـ  Static Mixer  MBN43AM001وقود من خالل  و ال NOXيتم عمل الخليط بين ماء الـ 

premix  و static Mixer  MBN33AM001  علي خط الـDiffusion   

١٠. Drain and Venting Valves  

 Commissioning داخل تنكات وذلك في حالة  NOX water للـ  Drainage أو  Ventingيتم عمل 

  أو الصيانة واألصالح 

   عبارة عن تنكين منفصلين NOXام الـ تنكات التجميع في نظ

 ESV  قبل بلفي التوقف اإلضطراريDrain sys وهو يقوم بجمع آل الـ MBU32BB001التانك األول 

   NOX water سوف تكون Drainحيث أن آل الـ

  حيث أنESVالتوقف اإلضطراري بعد بلفي  Drains وهو يجمع آل الـ MBU47BB001التانك الثاني 

   ووقود سائل قادم من نظام الوقودNOX water عبارة عن خليط من  Drainsآل الـ 

 التشغيل  .١١

   تتم أوتوماتيكيا  NOX systemآل الخطوات الخاصة بنظام تشغيل الـ 

  Emulsion Modeعدم تفعيل نظام / تفعيل  .١٢

 الخاصة قبل بدء تشغيل الوحدة وبذلك تكون آل المكونات ) Emulsion mode(اختيار نظام الـ يتم 

   أوتوماتيكي بشكل NOXبنظام الـ 

أو في   يقاف طبيعيإ أو Trip إلي عمل NOXفي حالة احتياج الشروط والظروف المتعلقة بنظام الـ 

 Emulsion mode( فإن الـ NOXلنظام الـ   يقاف طبيعيإ أو Tripحالة احتياج الوحدة الغازية لعمل 

 Shutdown أو من الـ  Trip في حالة الـ Protection Sys الـ نظام الوقاية نيقف بإشارة م) 

Branch اإليقاف العادي  في حالةNormal shutdown   

  

  Emulsionخطوات تشغيل نظام الـ  .١٣

 المحقونة أعلي من الكمية المطلوبة NOX water تكون فية آمية الـ Emulsion mode الـ •

  المحددة والمطلوبة NOX Emissions limitsبقيمة معينة وذلك لضمان الحصول علي 

 عندما تكون آمية الماء الداخلة علي الطلمبة هي MBU25AP001ينم عمل تشغيل للطلمبة  •

 Flowويظهر ذلك من خالل )  معين Settingيعني الكمية مساوية لـ (الكمية المطلوبة للتشغيل 

meter MBU25CF001 +  ضغط الماء الداخل علي الطلمبة مساو لقيمة معينة ويظهر ذلك

  MBU25CP001 هو Pressure switchمن خالل 
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 و الـ Premixتشغيل الطلمبة يكون بلفي التوقف اإلضطراري علي خطي الـ بداية مع  •

Diffusionفتح اتجاه خط الـ ع ملقان غ مMin Flow)  يمر من يعني جزء من طرد الطلمبة

 في حالة تأخر فتح بلوف التوقف Overheating وذلك لمنع حدوث Min Flowخالل 

 ) اإلضطراري مثال

قيمة المحددة ويظهر ذلك من خالل ال اإلضطراري إلي فقبل بلفي التوقضغط الوصول عند  •

Pressure Transducer  )MBU25CP101,MBU25CP102 (  يفتح بلف التوقف

 حيث يفتح فتحة MBU46AA151 أوال ثم بلف التحكم MBU46AA051اإلضطراري 

 تشغيل وهس ليست فتحة آاملة بداية ال

 EMU Mode علي نظام الـ  FO Dmالظروف الخاصة بالوحدة الغازية احتاجت جعل لو  •

 يفتح أوال ثم بلف التحكم MBU41AA051فإن بلوف التوقف اإلضطراري 

MBU41AA151  وآالهما يفتح بعد وقت قصير من فتح بلفي خط الـPremix  وهو حوالي 

  ثواني ١٠

  لو آان ضروري DM أساسا أما PM علي  NOX أنة يتم تشغيل نظام الـ الحظ  •

 Minأعلي من آمية الـ ( رجة من طرد الطلمبة إلي قيمة محددة اوصول آمية الماء الخعند  •

Flow (  فإن البلف الثالثي يغلق سكة خط الـMin Flow  

 

  NOX water systemإيقاف نظام الـ  خطوات  .١٤

 بلوف التحكم  هو غلق NOXخطوة لعمل إيقاف لنظام الـ أول  •

 المحقونة داخل خطوط NOX waterالبلوف تغلق بشكل تدريجي وبالتالي تبدأ آمية الـ هذه  •

 الوقود تقل بشكل تدريجي 

فإن البلف  طرد للطلمبة  معدل لقيمة أقل من أقلالمحقونة   NOX waterوصول آمية الـ عند  •

 التي ما زالت تحقن في NOX water باإلضافة لكمية الـ min Flowالثالثي لفتح سكة خط الـ 

 الخط وهي آمية صغيرة 

  يكون قد تم عزلة تماما عن نظام الوقود NOXغلق بلوف التحكم غلقا تاما فإن نظام الـ بمجرد  •
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  ) (NOX  Water Injection System Tripروج نظام الـ خ .١٥

 NOX في الحاالت الطارئة التي تتطلب تقليل وإيقاف آميات الـ NOX لنظام الـ Tripلعمل نحتاج 

water المحقون بشكل سريع ويتحقق ذلك من خالل غلق بلوف التحكم والتوقف اإلضطراري في زمن 

   مللي ثانية ٣٠٠أقل من 

  

 control Deviations of water mass(اه المحقونة التحكم في أي تغييرات في آمية المي .١٦

Flow controller (  

 يسبب زيادة  المحقونة عن الكمية المحددة والمطلوبةNOXأي تغييرات في آمية مياة الـ حدوث 

في حالة ( أو انطفاء اللهب ) في حالة انخفاض الكمية المحقونة عن الكمية المحددة  ( NOXانبعاثات الـ 

   في الحال لنظام حقن الماء  Tripوفي آلتا الحالتين يحدث ) زيادة الكمية المحقونة 

 إلي قيمة معينة سواء بالزيادة أو النقصان NOX يحدث عند وصول التغير في آمية الـ   tripالـ هذا 

   ثواني ١٠ وبعد تأخير زمني قدرة  %5وليكن 

  

 مراقبة زمن غلق بلوف التوقف اإلضطراري والتحكم  في النظام  .١٧

 ولم تغلق بلوف التوقف اإلضطراري وبلوف التحكم خالل Trip بعمل NOXوصلت إشارة لنظام الـ لو 

 في الحال Tripفإن الوحدة الغازية تخرج  ) ESV≤ 2 sec( و  ) CV ≤0.5 Sec(زمن معين وليكن 

  تجنبا لخطر انطفاء اللهب 

  

 التحكم اليدوي في النظام  .١٨

وذلك بعمل  يمكن عمل إيقاف يدوي لنظام حقن المياه  Emulsionتشغيل الوحدة الغازية بنظام الـأثناء 

Manual select علي )Dry (  وفي هذة الحالة تعمل الوحدة الغازية بدون نظام الـNOX  مع تغيير 

Base load setting إلي قيمة أقل منها في حالة استخدام الـ NOX   

 Emu Mode إلختيار تشغيل الوحدة بنظام الـ  selectionام التشغيل يتم عمل عامة في نظآقاعدة 

 هو الحاجة selection وبذلك يكون الـ selection switchمن خالل اإلختيار يدويا ويكون هذا 

  يتم آلة أوتوماتيكيا  NOXالوحيدة التي تتم يدويا ألن تشغيل نظام الـ 

غلق بفي التوقف اإلضطراري والتحكم يدويا وآذلك يمكن إيقاف الطلمبة يدويا وفي آلتا الحالتين يمكن 

  ) لة بطريقة يدوية Shutdownيعني يمكن عمل  (NOX الـ   لنظام Tripيحدث 
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  الخالصة 

  NOXفي حالة التشغيل لنظام الـ  .١

  أما خطوات التشغيل نفسها تتم أونوماتيكيا  Manually بشكل NOXلنظام الـ  ) selection(يتم عمل 

 في حالة اإليقاف  .٢

 يمكن عمل إيقاف يدوي أثناء التشغيل العادي وذلك عن طريق 

  )DRY(إختيار الوضع  •

 غلق بلوف التوقف والتحكم يدويا  •

  يدويا إيقاف الطلمبة  •
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ـــــــــــــــ

ـ
 خطوات تشغيل الوحدة الغازية .١

   :طبقا لـ       
 )األولالجزء(شرح األنظمة  •
 مراجعة خطوات التشغيل •
 مراجعة خطوات الصيانة •
التأآد من أن عمودالتربينةحر  •

 الحرآة 

             الوحدة الغازية جاهزة           
             للتشغيل         

يجب تشغيل نظام التهوية قبل تشغيل 
 ئق  دقا١٠الوحدة الغازية بحوالي 

تشغيل نظام التهوية للوحدة 
   SLCالغازية من خالل 

SAM30EE010 

  ملحوظة 
هذه اإلختيارات يجب أن تتم قبل بدء 

 تشغيل الوحدة 

من مشغل أن يتأآد يجب علي ال
إختيار تحميل للوحدة وليس تشغيل 

  فقط ٣٠٠٠الوحدة علي سرعة

إختيار تحميل الوحدة من خالل 
11MBY10DU050       

 RIM FREQ INFLإيقاف
   11MBY10DU050من خالل

 بدء نظام الحرآة وضع 
11MBJ01DE100Q   علي

  وضع تشغيل 
إعطاء قيمة للحمل المراد 

إلية من خالل الوصول 
11MBY10DE010

إختيار نوع الوقود سواء غازي 
أو سوالر من خالل 

11MBY10EU011

البد أن يكون نظام تبريد الماء 
الخاص بالمولد وزيت التزييت 

  في الخدمة 
وجود إشارة تفيد بأن الغالية 

  أو الوحدة جاهزة للتشغيل 
 ١٠من نظام التهوية يعمل 

 دقائق أو يزيد 

A

  الصفحة القادمةعتاب

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ ــــــــ ـ ـ Reda Abo El-Naga 
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ـــــــــــــــ

ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ

    اإلعداد لتشغيل الوحدة الغازية١-٢
A تابع الصفحةالسابقة

بدء تشغيل الوحدة من خالل 
11CJA00EU XG01 هذه اإلشارة قادمة من الDCS 

 SGCبدء تشغيل الوحدة من خالل 
11MYB01EC001وهو

S 01-04 

11MYB01EC001
SGC للتربينة الغازية  

إمكانية إيقاف نظام تجهيز الوحدة الغازية للتشغيل
 الدورات البطيئة 

S 01-10 

SGC نظام الدوران/ لزيت التزييت  
11MBV01EC001 

 تشغيل نظام زيت التزييت ونظام الرفع

SGC  لنظام الدورات البطيئة  
S 51-53 

11MBV02EC001 

 إيقاف نظام الدورات البطيئة

Aتابع الصفحةالقادمة 

 Reda Abo El-Naga 
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ـــــــــــــــ

ـ

A  تابع الصفحةالسابقة
 )طلبعند ال ( عمل آسح للغالية علي البارد بإستخدام نظام بدء الحرآة٢-٢

متطلبات عمل آسح للغالية يتم من 
إشارة (خالل نظام التحكم الرئيسي 

DCSمن
دم عمل آسح للغالية علي ع

 11HYY00EY002البارد 
 نعم

  ال
S05-07   

 عمل آسح للغالية علي البارد 
  SFCباستخدام نظام بدء الحرآة

S01-07 

SGC  لكسح الغالية باستخدامSFC  

 عمل آسح للغالية علي البارد 
  SFCباستخدام نظام بدء الحرآة

11MBJ01EC001 

ند انتهاء خطوات آسح ع
الغالية فإنة يجب عمل تجهيز 

 مرة أخريلنظام بدء الحرآة 

دم عمل آسح للغالية علي ع
 11HYY00EY002البارد 

S 51-53  

SGC  لكسح الغالية باستخدامSFC  

11MBJ01EC001  

  SFCإيقاف نظام بدء الحرآة 

 أو

سرعة التربينة أقل من السرعة 
الالزمة لإلشتعال 

11MBY10CS901   
 من SFCتجهيز نظام بدء الحرآة 

 MBJ01DE102H خالل 

Aتابع الصفحةالقادمة 
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ـــــــــــــــ

ـ
 باستخدام نوع الوقود المناسب وعمل توافقالتشغيل  ٣-٢

 A تابع الصفحةالسابقة تابع الصفحةالسابقة

S 08  

تشغيل الوحدة باستخدام الغاز 
  أو  الطبيعي أو السوالر

  إختيار التشغيل باستخدام السوالر  الغاز إختيار التشغيل باستخدام 

S 01-08  S 01-10  

  لغازيا للوقودSGCتشغيل 
11MBP01EC001  

   للوقود السائلSGCتشغيل
11MBN01EC001  

بدء تشغيل الوحدة الغازية 
  السوالرباستخدام 

بدء تشغيل الوحدة الغازية 
  طبيعيلاباستخدام الغاز

للغاز الطبيعي SGC وصول ال
 للخطوة  للسوالرSGCوصول ال  )11MBP01EC001(7للخطوة 

٩)11MBN01EC001(  

 أو

S 09-11  

  سرعة التربينة الغازيةصولو
 سرعة التربينة صولو بعد  ث/ ل٤٧٫٥إلي اآبر من

 ث/ ل٤٧٫٥ إلي اآبر من الغازية
 ٣٠يتم غلق بلوف النزف خالل 

 )11MBA40EU001( ثانية

مراقبة زيادة سرعة التربينة 
  الغازية

S 11  

ستقرار تشغيل الوحدة الغازية ا
   Diffusionباستخدام ال

 Diffusion  نظام التغيير من
  Premix  نظام إلي

 أو

يتم من خالل ال التغييرهذا 
Controller  بالوحدة  الخاص

  الغازية
A  O 

  تابع الصفحةالقادمة تابع الصفحةالقادمة
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ـ
  

 O A تابع الصفحةالسابقة

S12-16 

عمل توافق للمولد مع الشبكة 
  وبدء رفع الحمل
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ـ
  خطوات إيقاف الوحدة الغازية-٢

       
الوحدة الغازية في الخدمة وسوف   

       يتم عمل إيقاف لها
  

    
 

         

من خالل مر إليقاف للوحدة أإعطاء 
 11CJA00EU011 XG02 هذه اإلشارة قادمة من الDCS

 إعطاء أمر إليقاف للوحدة من خالل 
SGC  11 وهوMYB01EC001

11MYB01EC001 
SGC للوحدة الغازية   

S 51-53

 بدء النزول بالحمل

 ميجاوات  ٥الحمل أقل من 
11MBY10CE901 

S 54-55

 فصل المولد من علي الشبكة 
 

وجود جهد علي اطراف المولد 
 11MKY01EU010بدون حمل 
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  إيقاف نظام الوقود -٣

A الصفحة السابقة

S 56

 السوالر /إيقاف نظام الوقود الغازي 

 الوحدة الغازية تعمل بالسوالر الوحدة الغازية تعمل بالغاز الطبيعي

S51-52 S51-55

 إيقاف نظام الوقود السائل إيقاف نظام الوقود الغازي

  أو

S57-59

 غيل الوحدة الغازية إنهاء تش

A الصفحة التالية
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ـ
 يئة دخول الوحدة الغازية علي نظام الدورات البط-٤

A الصفحة السابقة

وصول سرعة التربينة إلي أقل من 
 11MBY10CS901ث / ل٣

S60-62

إيقاف طلمبات الزيت الهيدروليكي 
 وتشغيل نظام الدورات البطيئة

SGC  لزيت التزييت  
S51-57

11MBV01EC001 

تشغيل الدورات البطيئة
S01-08

SGC  للدورات البطيئة  
11MBV02EC001 

تشغيل الدورات البطيئةبدء   

الوحدة الغازية علي الدورات 
البطيئة 

إيقاف نظام التهوية الخاص بالوحدة من 
 ساعة من دخول الوحدة ٢٤بعد مرور  11SAM30EE010 خالل 

بطيئة علي نظام الدورات ال

S58-59   لحوظة م
من الممكن إيقاف نظام التهوية بعد دخول 

 مباشرة بدال الوحدة علي الدورات البطيئة
إيقاف نظام الدورات البطيئة  ساعة ٢٤من مرور 

S51-53

SGC  للدورات البطيئة  
11MBV02EC001 

تشغيل الدورات البطيئة إليقاف

C الصفحة التالية

  

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـ ـ Reda Abo El-Naga 



  
  
  

  

  

  
 

 الشرآة القابضة لكهرباء مصر
  شرآة غرب الدلتا إلنتاج الكهرباء

  مشروع محطة توليد آهرباء النوبارية

EGYPTIAN ELECTRICITY HOLDING COMPANY 
 

WEST DELTA ELECTRICITY PRODUCTION COMPANY 
 

NUBARIA POWER STATION COMBINED CYCLE PROJECT 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ

Nubaria Power Station Project  
Tel & Fax   : 002 (045) 3661058 

  باريةمشروع محطة توليد آهرباء النو
  ٠٠٢) ٠٤٥ (٣٦٦١٠٥٨ : فاآس & تليفون

  
 

ـــــــــــــــ

ـ
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 Interval Turning Gearفترات  الوحدة الغازية علي دوران -٤

 السابقةالصفحة 
C

التربينة أقل من سرعة 
  

 ث /ل0.1 
(11MBY10CS901) 

S60-62

إيقاف طلمبات زيت التزييت وزيت 
الرفع

 ٦دوران عمود التربينة آل يتم 
ساعات للتأآد من أن العمود يدور 

 ساعات من وقوف ٦بعد مرور  وسهولة بحرية
الوحدة تماما 

S63-66

علي شغيل نظام الدورات البطيئة ت
فترات 

S01-14

11MBV02EC001
SGCللدورات البطيئة   

شغيل نظام الدورات البطيئة تبدء 

التربينة سرعة 
  

 ث /ل0.1  منأآبر
(11MBY10CS901) 

S67

علي  نظام الدورات البطيئة إيقاف
فترات 

S51-53
SGCللدورات البطيئة   

11MBV02EC001

 نظام الدورات البطيئة يقافإ
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